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»کاش	پای	ماشین	به	بازار	باز	نشود!«	 امرار	معاش	با	چرِخ	سختی/	

32 برفروبی	راه	های	عشایری	در	چله	تابستان/۱۵محور	پوشیده	از	برف	است	

تاالبی	که	شالی	زار	شد/	سند	زیست	گاه	پرندگان	در	دست	کشاورزان!	

ریزگردها	پشت	دروازه	های	خراسان	رضوی/	مهمان	ناخوانده	جنوب	در	شرق

زنده	شدن	امیدها	با	دستیابی	به	فناوری	استحصال	آب	های	ژرف	

ساحل	خواری	»الکچری	ها«	و	»	سلبریتی	ها«	

عرصه	بر	حیات	وحش	تنگ	شده	است/	پرندگان	مهاجر	به	فارس	نمی	آیند

کم	آبی	زیر	گوش	پایتخت/	یک	میلیون	نفر	در	انتظار	رفع	مشکل	آب	هستند

ماجرای	طرحی	که	نگرانی	ها	را	برانگیخت	/	سایه	مرگ	بر	سر	جاده	چالوس

مهاجرت	درچهارمحال	و	بختیاری	افزایش	یافت/	حاشیه	نشینی	۱۶	هزار	نفر

نابودی	نمادهای	شهرتپه	ماهوری/جای	پای	تفرجگاه	ها	ساختمان	سبزمی	شود

نفس	گرم	تابستان	بر	تن	ارومیه/	دل	خوشی	های	دریاچه	تبخیر	می	شود

هزینه	میلیاردی	برای	تولید	بو	و	پشه/پساب	یزد	بی	استفاده	ماند	

»مظلوم	الله	ها«	راوی	زندگی	شهید	بهشتی/خیانت	منافقان	مستند	می	شود

۱2	ساعت	مطالعه	می	کردم/	اهمیتی	به	امکانات	آموزشی	ما	داده	نمی	شود

آرامش»ُمُنند«	زیر	سایه	خورشید/	پرچم	عشق	بوسه	باران	شد	

امامی	که	در	کودکی	به	والیت	رسید/	علت	ازدواج	با	دختر	مأمون	

جایی	برای	داشتن	یک	زیست	هنری/	تالش	برای	تولید	کار	ارزشی	و	دینی

خطبه	عقدم	را	کنار	مزار	پدر	خواندند/	راه	عاشورا	ادامه	دارد	

شمعهایی	بر	فراز	زندگی	دانشمند	اصفهانی/موزه	شیخ	بهایی	ساخته	می	شود

طلبه	ای	با	گیوه	های	ورکشیده/	فعال	در	تولید	کفش	با	لباس	روحانیت	

نمایش	ارادت	به	اهل	بیت/	عشق	حسین	)ع(	دستمزد	کارمان	است	
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ایــران تصویــر 
107

اشتغال		و	ارزآوری	میگوی	مکران؛	بی	سابقه	در	ایران	کم	سابقه	در	جهان

افزایش	اجاره	مستأجران	را	ازتهران	فراری	داد/مهاجرت	به	شهرهای	اطراف

الزامات	رونق	دروازه	اتصال	به	اروپا؛	پایانه	های	مرزی	تقویت	شوند	

انتقاد	پیمانکاران	ساختمانی	مناطق	زلزله	زده	وپاسخ	رئیس	ستادبازسازی

ساحل	و	بندر	بوشهر	فرصتی	بزرگ	برای	کشور/نیازها	شناسایی	و	تأمین	شود

ظرفیت	های	علمی»شتابگر	ملی«	در	خاورمیانه	

غول	وثیقه	تراژدی	پُرتکرار	پرونده	های	اشتغال/	روند	کند	جذب	تسهیالت

قطار	ساحل	عاج	به	ایستگاه	سمنان	رسید/روایت	تجارت	قومس	با	قاره	سیاه

کشمش	های	میلیون	دالری؛	شهر	خوشه	های	طالیی	همچنان	جلودار	است

کلنگ	بر	زمین	مانده	پتروشیمی	خراسان؛فرصت	اشتغال	زایی	که	هدر	می	رود

اعتبارات	قطره	چکانی	مرمت	بقعه	امیربنده	کالچای/اوقاف	همکاری	کند

چالش	های	جهانی	شدن	اصیل	ترین	بافت	تاریخی	خاورمیانه	

دست	درازی	چین	به	اللجین/	طرح	جمع	آوری	کاالهای	وارداتی	فراموش	نشود

سایه	ویرانی	بر	بافت	تاریخی	شهر	آجری/	شکوهی	تاریخی	درآستانه	نابودی

گردش	در	سرزمین	رنگ	های	دلبرانه/ازسایه	سار	بلوط	ها	تاخنکای	آبشارها

گلزارهای	کرمان	بهشتی	درانتهای	زاگرس/	از	دشت	های	رنگارنگ	تا	غار	یخی

مصائب	پایتخت	پل	های	تاریخی/راه	طوالنی	جهانی	شدن	و	پایی	که	می	لنگد

ویرانه	ای	به	نام	قلعه	باستانی»	کنگلو«	
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ــرم  ــای گ ــراوت روزه ــی. ط ــل برف ــترانکوه و تون ــود در اش ــه آب می ش ــی ک ــاره برف نظ
تابســتان در ائــل گلــی و کوهرنــگ و اردبیــل و حکایــت دریــای شــمال و قایــق ســواری 

ــد. ــه هــای تابســتانی اســت کــه گردشــگران را مــی خوان ماجــرای جاذب

اینجــا »ایران زمیــن« اســت، از خــزر تاخلیــج همیشــه فــارس، ماجــرای هامــون تــا ارومیــه، 
حکایــت ارس تــا ارونــد، روایــت البــرز و زاگــرس از دماونــد تــا دنــا و الونــد؛ بــا »مهــر« 

ــم. ــردی کنی ــا ایران گ ــوید ت ــفر ش هم س

گردشگری تابستانی
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ــت	وپا	 ــی	دس ــهرتی	مل ــود	ش ــرای	خ ــه	ب ــه	ک ــار	بیش آبش
ــران	اســت	کــه	در	 ــن	آبشــارهای	ای کــرده	یکــی	از	زیباتری
ــر	 ــاری	بی	نظی ــرار	دارد،	آبش ــه	ق ــتای	بیش ــی	روس نزدیک
ــحور	 ــردان	را	مس ــت	گ ــادوی	آن	طبیع ــه	ج ــی	ک و	دیدن

ــت. ــرده	اس ک
در	اســتان	لرســتان	بیــش	از	33	رودخانــه	دائمی	جریــان	دارد	
کــه	بــر	اســاس	حوضــه	آبریــز	بــه	ســه	دســته	اصلــی	تقســیم	
می	شــوند،	رودهــای	حـوضـــه	دز	و	رودهای	حوضـــه	کـــرخه	
درمجمــوع	۹۶	درصـــد	ســطح	استـــان	را	دربـــر	می	گیرنــد	
و	رودهــای	حوضــه	مرکــزی	کــه	ســطح	کوچکــی	از	
شــرقی	ترین	قســمت	اســتان	را	بــه	خـــود	اختصــاص	داده	اند.
رودخانــه	ســزار،	تیــره،	رودخانــه	»بختیــاری«،	»ســرخاب«،	
ــه	 ــک«،	رودخان ــت«،	»اس ــم	چی ــبز«،	»چ ــور«،	»س »کش
ــز	دز	 ــه	آبری ــای	حوض ــه	رودخانه	ه ــا	ازجمل ــودرز	و	ازن الیگ

ــتند. هس
رودخانـه	»سـیمره«،	»کشـکان«،	»کهمـان«،	»دره	شـهر«،	
خرم	آبـاد	و	کرگانـه	نیـز	حوضـه	آبریـز	کرخـه	را	تشـکیل	

می	دهنـد.
ایــن	در	حالــی	اســت	کــه	وجــود	ایــن	رودخانه	هــای	بــزرگ	و	
پــر	آب	موجــب	ایجــاد	آبشــارهای	منحصربه	فــردی	در	مســیر	
ــتان	 ــن	اس ــای	ای ــا	در	دل	صخره	ه ــن	رودخانه	ه ــان	ای جری

شــده	اســت.
در	حـال	حاضـر	بالغ		بـر	۵۰	آبشـار	بـزرگ	و	کوچـک	در	پهنه	
اسـتان	لرسـتان	وجود	دارد	که	بخش	عمده	ای	از	این	آبشـارها	

در	مسـیر	رودخانه	هـای	این	اسـتان	قـرار	گرفته	اند.

	بیشه زیباترین آبشار ایران
ــتان	 ــتان	لرس ــای	اس ــارهای	زیب ــی	از	آبش ــه	یک ــار	بیش آبش
و	ایــران	اســت.	ایــن	آبشــار	در	دل	کوه	هــای	زاگــرس	

قرارگرفتــه	اســت.
ایــن	آبشــار	در	کنــار	راه	آهــن	تهــران	-	خوزســتان	و	در	
نزدیکــی	ایســتگاه	»بیشــه«	قرارگرفتــه	و	از	ایــن	رو	هرســاله	
پذیــرای	در	ایــام	مختلــف	بهــار	و	تابســتان	پذیــرای	مســافران	

ــت. ــورمان	اس ــای	کش ــادی	از	جای	ج زی
ــن	و	 ــا	یکــی	از	نادرتری ــا	چشــم	اندازی	زیب آبشــار	»بیشــه«	ب
زیباتریــن	آبشــارهای	اســتان	لرســتان	اســت،	ارتفــاع	آبشــار	
۴۸	متــر	تــا	نقطــه	برخــورد	بــا	زمیــن	اســت	و	۱۰	متــر	نیــز	
از	آنجــا	تــا	وصــل	شــدن	بــه	رودخانــه	ســزار	اســت	و	عــرض	

تــاج	آبشــار	2۰	متــر	اســت.
ــر	آب	 ــمه	های	پ ــتگاه	چش ــروی	ایس ــار،	روب ــاالی	آبش در	ب
متعــددی	دیــده	می	شــود	کــه	از	دل	کــوه	می	جوشــند	
ــار	 ــته	و	آبش ــار	گذش ــتگاه	قط ــط	ایس ــان	از	وس و	زمزمه	کن

»بیشــه«	را	تشــکیل	می	دهنــد.
هــوای	خنــک	و	بــا	طــراوت،	سرســبزی	و	شــادابی	کوه	هــای	
ــی	و	 ــه	دیدن ــک	منطق ــه	ی ــه«	را	ب ــین	»بیش ــد	و	دل	نش بلن

ــل	کــرده	اســت. ــرای	گردشــگران	تبدی جــذاب	ب
از	شهرســتان	دورود	به	طــرف	آبشــار	مناطــق	دیدنــی	در	کنــار	
ــارهای	 ــه	آبش ــوان	ب ــه	می	ت ــود	دارد	ک ــزار	وج ــه	س رودخان
فصلــی	و	دائمــی،	آبشــارهای	یخــی	در	زمســتان	و	درختــان	
متنــوع	اشــاره	کــرد،	فاصلــه	ایــن	آبشــار	دیدنــی	تــا	خرم	آبــاد	

نیــز	از	طریــق	جــاده	۶۴	کیلومتــر	اســت.

بیشه قطب گردشگری غرب کشور
رئیــس	 و	 رئیس	جمهــور	 معــاون	 مونســان	 علی	اصغــر	
ــه«	 ــار	»بیش ــد	از	آبش ــی	در	بازدی ــراث	فرهنگ ــازمان	می س
اظهــار	کــرد:	ایــن	مــکان	بــا	توجــه	بــه	گرمایــی	کــه	وجــود	
ــگری	 ــوب	گردش ــیار	خ ــز	بس ــی	از	مراک ــد	یک دارد	می	توان

ــد. باش
وی	اضافــه	کــرد:	امیدواریــم	کــه	بعــداز	ایــن	بازدیــد	اعتبارات	
ــه	یــک	 ــا	ایــن	نقطــه	ب الزم	را	در	ایــن	رابطــه	مهیــا	کنیــم	ت

قطــب	گردشــگری	کشــور	تبدیــل	شــود.
معــاون	رئیس	جمهــور	و	رئیــس	ســازمان	میــراث	فرهنگــی،	
ادامــه	داد:	در	غــرب	کشــور	امکانــات	بســیار	خوبــی	داریــم	و	
طبیعــت	و	مزیت	هــای	مناســبی	وجــود	دارد	کــه	یکــی	از	این	

نقــاط	همیــن	آبشــار	»بیشــه«	اســت.
وی	گفـت:	بایـد	امکانـات	متناسـب	با	این	همـه	زیبایـی	مهیا	

شـود	تـا	مـردم	بتوانند	بهـره	بیشـتری	از	ایـن	مـکان	ببرند.
مونســان	خاطرنشــان	کــرد:	هــر	مقــدار	اعتبــار	اســتانی	کــه	
در	حــوزه	گردشــگری	فراهــم	شــود	مــا	هــم	در	ســطح	ملــی	
ــای	 ــم	بخش	ه ــاد	داری ــه	اعتق ــرد؛	اگرچ ــم	ک ــک	خواهی کم

غیردولتــی	نیــز	حتمــاً	بایــد	فعــال	شــوند.
معــاون	رئیس	جمهــور	و	رئیــس	ســازمان	میــراث	فرهنگــی،	
ــد	فعــال	 ــوم	گــردی	حتمــاً	بای ــن	مــکان	ب بیــان	کــرد:	در	ای

شــود	و	جوامــع	محلــی	مشــارکت	داشــته	باشــند.
	

طبیعت لرستان کمتر از شمال نیست
رئیس	سـازمان	میـراث	فرهنگی	با	تأکید	بـر	اینکه	چیز	خوبی	

آبشاری بی نظیر و دیدنی؛ جادوی »بیشه« طبیعت گردان را مسحور کرد

ــگری تابستانی گردش
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نیسـت	کـه	مـا	تعطیلـی	بـه	وجـود	می	آیـد	هفـت	تا	هشـت	
سـاعت	مـردم	در	ترافیـک	به	سـمت	شـمال	کشـور	می	روند،	
گفـت:	اگرچـه	آنجا	بسـیار	مناطق	زیبایـی	دارد،	امـا	طبیعتی	

کـه	در	غرب	کشـور	وجـود	دارد	کـم	ازآنجا	نیسـت.
ــاد	 ــم	ایج ــا	و	ه ــی	جاذبه	ه ــم	در	معرف ــت:	ه ــان	گف مونس
زیرســاخت	های	مناســب	در	غــرب	کشــور	کــم	کاری	صــورت	

گرفتــه	اســت.
وی	بــا	تأکیــد	بــر	اینکــه	یکــی	از	جاذبه	هــای	جــدی	لرســتان	
ــن	 ــه	در	ای ــوده	ک ــن	ب ــن	راه	آه ــه«	و	همچنی ــار	»بیش آبش
منطقــه	وجــود	دارد،	گفــت:	تــالش	خواهــد	شــد	تــا	قطارهای	
گردشــگری	کــه	در	چنــد	نقطــه	کشــور	فعال	شــده،	یکــی	از	

مقاصــد	آن	هــا	بــه	ســمت	لرســتان	باشــد.
	

لرستان دارای باالترین ظرفیت در حوزه طبیعت گردی
ــراث	فرهنگــی	 ــاون	ســازمان	می ــی	مع محمــد	محــب	خدای
ــوزه	 ــتان	در	ح ــه	لرس ــان	اینک ــا	بی ــخنانی	ب ــور	در	س کش
ــت:	 ــار	داش ــت	را	دارد،	اظه ــن	ظرفی ــردی	باالتری طبیعت	گ
ــه	 ــتان	تجرب ــل	را	در	لرس ــوان	چهارفص ــل	می	ت ــور	کام به	ط

ــرد. ک
ــر	اینکــه	ایــن	امــر	 ــا	تأکیــد	ب وی	در	ادامــه	ســخنان	خــود	ب
ــه	در	 ــی	ک ــت:	ظرفیت	های ــت،	گف ــم	اس ــوع	مه ــک	موض ی
لرســتان	وجــود	دارد	مــا	را	بــه	ســمت	ایجــاد	»اکــو	کمــپ«	

ــد. ــب	می	کن ــتان	ترغی ــن	اس ــا	در	ای ه
و	 صنایع	دســتی	 فرهنگــی،	 میــراث	 ســازمان	 معــاون	
گردشــگری	کشــور،	بیــان	داشــت:	در	حــال	حاضــر	بــا	توجــه	
بــه	تســهیالت	ویــژه	اشــتغال	روســتایی	کــه	پیش	بینی	شــده	
ــا	 ــد	ب ــتان	می	توانن ــن	اس ــور	و	همچنی ــرمایه	گذاران	کش س
حداقــل	ســرمایه	گذاری	از	ایــن	تســهیالت	بــا	بهــره	۶	درصــد	

ــد. ــاد	کنن ــا	را	ایج ــن	فضاه ــوند	و	ای ــد	ش بهره	من
محــب	خدایــی	تصریــح	کــرد:	در	ایــن	راســتا	بایــد	بحــث	
توســعه	»اکــو	کمــپ«	هــا	در	اســتان	در	دســتور	کار	قــرار	
گیــرد،	چراکــه	اکثــر	عالقه	منــدان	فعــال	ایــن	حــوزه	کــه	
درآمــد	ارزی	باالیــی	نیــز	در	ایــن	زمینــه	دارنــد	بــه	حــوزه	
طبیعت	گــردی	و	گردشــگری	توریســم	توجــه	جــدی	

ــد. دارن
ــژه	 ــهیالت	وی ــی	تس ــه	پیش	بین ــاره	ب ــا	اش ــن	ب وی	همچنی
بــرای	توســعه	زیرســاخت	های	گردشــگری،	بیــان	داشــت:	در	
زمینــه	جــذب	گردشــگر	نیــز	بایــد	فعــاالن	حــوزه	آژانس	هــا	
از	همــه	ظرفیت	هــای	کشــور	در	جهــت	جــذب	گردشــگران	

ــوند. ــد	ش ــتان	بهره	من ــرف	اس ــتر	به	ط بیش
طالبیــان	معــاون	ســازمان	میــراث	فرهنگــی	کشــور	بــا	تأکید	
بــر	اینکــه	مــا	در	طبیعت	گــردی	اســتانداردهای	خــاص	خــود	
را	داریــم،	گفــت:	متأســفانه	در	خیلــی	از	مناطــق	گردشــگری	
بــا	ایــن	موضــوع	مواجــه	هســتیم	کــه	الگوهایــی	را	انتخــاب	
ــت	محیطــی	خــود	خــارج	می	شــوند. ــه	از	اصال ــد	ک می	کنن

	
۵۰ آبشار و دریاچه میزبان طبیعت گردان

ــتان	 ــه	اس ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــم	ب ــمی	ه ــن	قاس ــید	امی س
لرســتان	دارای	جاذبه	هــای	طبیعــی	و	تاریخــی	غنــی	در	
ــی	از	 ــه	یک ــتان	ب ــروز	لرس ــت:	ام ــار	داش کشــور	اســت،	اظه

ــت. ــده	اس ــل	ش ــور	تبدی ــگری	کش ــد	گردش مقاص
وی	بــا	بیــان	اینکــه	همــه	۱۱	شــهر	لرســتان	میزبــان	
گردشــگرانی	هســتند	کــه	بــرای	دیــدن	جاذبه	هــای	تاریخــی	
ــرد:	 ــح	ک ــفرکرده	اند،	تصری ــهرها	س ــن	ش ــه	ای ــی	ب و	طبیع
ــه	 ــار	و	دریاچ ــژه	و	۵۰	آبش ــی	وی ــار	تاریخ ــا	آث ــتان	ب لرس

ــت. ــگران	اس ــان	گردش ــی	میزب طبیع
ــگری	 ــتی	و	گردش ــی،	صنایع	دس ــراث	فرهنگ ــرکل	می مدی
ــه	اینکــه	لرســتان	مقصــد	اســتان	های	 ــا	اشــاره	ب لرســتان	ب
ــزوم	 ــر	ل ــت؛	ب ــده	اس ــگری	ش ــوزه	گردش ــیری	در	ح گرمس
ایجــاد	ظرفیت	هــا	و	تجهیــزات	گردشــگری	در	اســتان	تأکیــد	

ــرد. ک

مشکالت زیرساختی در آبشارهای خرم آباد
ــه	 ــان	اینک ــا	بی ــم	ب ــاد	ه ــدار	خرم	آب ــی	فرمان ــد	عبداله اس
بیشــترین	جاذبه	هــای	گردشــگری،	تاریخــی	و	طبیعــی	
اظهــار	 دارد،	 قــرار	 خرم	آبــاد	 شهرســتان	 در	 اســتان	
ــکالت	 ــاد	دارای	مش ــروف	خرم	آب ــار	مع ــار	آبش ــت:	چه داش
زیرســاختی	فراوانــی	هســتند	و	برخــی	از	آبشــارها	نیــز	هنــوز	

نیســتند. شناخته	شــده	
وی	بــا	بیــان	اینکــه	یکــی	از	معروف	تریــن	آبشــارهای	
ــن	 ــفانه	ای ــت:	متأس ــت،	گف ــه«	اس ــار	»بیش ــاد،	آبش خرم	آب
ــدود	۱۴	 ــت،	ح ــه	اس ــده	ای	مواج ــکالت	عدی ــا	مش ــار	ب آبش

ــم. ــار	داری ــن	آبش ــط	در	ای ــکل	فق مش
فرمانــدار	خرم	آبــاد	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	ایــن	آبشــار	
ــه	 ــه	ب ــدون	توج ــی	ب ــت:	برخ ــدارد،	گف ــی	خاصــی	ن متول
ــرق	 ــد	و	غ ــنا	می	کنن ــار	ش ــن	آبش ــداری	در	ای ــم	هش عالئ

می	شــوند.
عبدالهــی	همچنیــن	عــدم	تعمیــر	و	نگهــداری	راه	دسترســی	
را	یکــی	دیگــر	از	مشــکالت	منطقه	آبشــار	»بیشــه«	برشــمرد	
و	گفــت:	راه	و	شهرســازی	ایــن	طــرح	را	نیمــه	کاره	رهــا	کــرده	
اســت	و	ایــن	در	حالــی	اســت	کــه	بنا	بــود	ایــن	راه	دسترســی	

را	اصــالح	کنــد.

ــن	آبشــار	 ــگ	ای ــر	پارکین ــدم	نظــارت	ب ــه	ع ــا	اشــاره	ب وی	ب
و	همچنیــن	عــدم	ســاماندهی	ســرویس	های	بهداشــتی	
ــگری	 ــه	گردش ــه	منطق ــل	زبال ــن	حم ــت:	همچنی آن،	گف
آبشــار	»بیشــه«	از	دیگــر	مشــکالت	ایــن	منطقــه	محســوب	

می	شــود.
ــت	 ــن	امنی ــر	ضــرورت	تأمی ــن	ب ــاد	همچنی ــدار	خرم	آب فرمان
ــزود:	آبشــارهای	 ــن	منطقــه	گردشــگری	تأکیــد	کــرد	و	اف ای
ــد. ــی	ندارن ــان«	و	...	متول ــمه«،	»وارک«،	»نوژی »هفت	چش

عبدالهــی	گفــت:	یکــی	از	اصلی	تریــن	مشــکالت	مــا	در	
حــوزه	راه	شهرســتان	جــاده	خرم	آبــاد	بــه	سپیددشــت	اســت	
ــزار	 ــدود	3	ه ــردد	در	آن	ح ــزان	ت ــا	می ــی	روزه ــه	در	برخ ک

ــت. ــودرو	اس خ
ــا	 ــترک	ب ــیر	مش ــر	مس ــیر	۵۰	کیلومت ــن	مس ــزود:	ای وی	اف
جــاده	آبشــار	»بیشــه«	کــه	یکــی	از	گردشــگرپذیرترین	
محورهــای	اســتان	اســت	دارد	و	ضــرورت	دارد	کــه	عملیــات	

ــود. ــام	ش ــازی	در	آن	انج بهس
ــای	 ــرزمین	زیبایی	ه ــن	س ــاد،	ای ــزارش،	خرم	آب ــن	گ بنابرای
خیال	انگیــز	چــون	تکــه	ای	از	بهشــت	نــاب	ایران	زمیــن	
خــوان	پربرکــت	خــود	را	گســترانده	و	قــدوم	طبیعــت	گــردان	

را	انتظــار	می	کشــد.

ــگری تابستانی گردش
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شهرســتان	دزفــول	بــه	برکــت	وجــود	رودخانــه	دز،	از	جاذبــه	
ــا	 ــت	ت ــوردار	اس ــددی	برخ ــی	متع ــگری	طبیع ــای	گردش ه
در	فصــل	تابســتان	پذیــرای	گردشــگران	بــرای	تجربــه	یــک	

ســفر	هیجــان	انگیــز	باشــد.		
خوزســتان	یکــی	از	گــرم	تریــن	اســتان	هــای	کشــور	اســت	
ــا	 ــد،	گرم ــی	رس ــرا	م ــه	ف ــتان	ک ــل	تابس ــال	فص ــر	س و	ه
ــل	مــی	شــود.	 ــن	اســتان	تبدی ــرای	مــردم	ای ــه	کابوســی	ب ب
ــوا	در	 ــای	ه ــت	جــوی،	گرم ــر	وضعی ــا	ب ــه	بن ــژه	اینک ــه	وی ب
ــد	 ــه	تابســتان	قبلــی	افزایــش	مــی	یاب هرتابســتان	نســبت	ب
بــه	گونــه	ای	کــه	ایــن	گرمــا	از	ابتــدای	بهــار	خــود	را	نشــان	
ــن	اســتان	در	مــاه	نخســت	 مــی	دهــد	و	اکنــون	نیــز	کــه	ای
ــای	هــوای	 ــرد	هــر	روز	گرم ــه	ســر	مــی	ب فصــل	تابســتان	ب
شــهرهایش،	بــه	تیتــر	یــک	رســانه	هــای	کشــور	تبدیــل	مــی	
ــردم	را	 ــزان	م ــای	خرماپ ــدام	و	گرم شــود	و	شــرجی	هــای	م

ــرده	اســت	. ــه	ک کالف
در	ایــن	میــان	امــا	در	شــمال	ایــن	اســتان	یعنــی	در	
شهرســتان	دزفــول،	عبــور	رودخانــه	دز	از	وســط	ایــن	شــهر،	
تفریحــگاه	هــای	متنوعــی	بــرای	فصــول	گــرم	ســال	فراهــم	
کــرده	کــه	آن	را	از	ســایر	شــهرهای	ایــن	اســتان	متمایــز	مــی	
کنــد	بــه	گونــه	ای	کــه	درایــن	شــرایط،	وجودتفریحــگاه	های	
ــردم	 ــرای	م ــی	ب ــک	دلگرم ــه	ی ــول	ب ــتانی	دزف ــی	و	تابس آب
ــگری	 ــتانه	گردش ــای	تابس ــه	ه ــت.	جاذب ــده	اس ــل	ش تبدی
ــاع	 ــود	امتن ــا	وج ــه	ب ــده	ک ــب	ش ــن	موج ــول	همچنی دزف
مســافران	و	گردشــگران	بــرای	حضــور	در	مناطق	گرمســیردر	
فصــل	تابســتان،	بهانــه	و	امتیــاز	خوبــی	بــرای	حضــور	
گردشــگران	نســبت	بــه	ســایر	شــهرهای	اســتان	باشــد	کــه	
ایــن	امــر	بــه	ســبب	عبــور	رودخانــه	دز	از	وســط	ایــن	شــهر	
ــرای	 ــوده	کــه	فرصــت	ایجــاد	تفریحــگاه	هــای	متنوعــی	ب ب
ــی	 ــه	یک ــول	را	ب ــرده	و	دزف ــم	ک ــال	فراه ــرم	س ــای	گ روزه
ــی	تبدیــل	کــرده	و	باعــث	 از	مقاصــد	گردشــگری	مهــم	ایران
ــه	 ــه	طبیعــت	و	تفریحــات	تابســتانه	ب ــدان	ب جــذب	عالقمن

ــت. ــده	اس ــول	ش ــمت	دزف س
متنـوع	 هـای	 جاذبـه	 دزفـول	 شهرسـتان	 کلـی	 طـور	 بـه	
گردشـگری	 صنعـت	 چرخـش	 بـرای	 زیـادی	 گردشـگری	
در	چهـار	فصـل	سـال	دارد	امـا	در	فصـل	تابسـتان	کـه	هوای	
خوزسـتان	به	صـورت	خاصی	گرم	می	شـود،	جاذبـه	های	این	
فصـل	در	دزفـول	جـذاب	تـر	از	سـایر	فصـول	سـال	اسـت.

ــگری	 ــه	گردش ــا	چندجاذب ــده	ت ــعی	ش ــزارش	س ــن	گ درای
ــوند. ــی	ش ــا	معرف ــل	گرم ــژه	فص ــول	وی دزف

لذت شنا در آبی زالل و مطبوع 
منطقــه	گردشــگری	چــال	کنــدی	یکــی	از	مناطــق	طبیعــی	

ــه	در	۱۸	 ــت	ک ــول	اس ــتان	دزف ــر	شهرس ــا	و	بک ــی	زیب دیدن
کیلومتــری	شــمال	شــهر	دزفــول	در	محــور	دزفول-	شــهیون	
و	هفــت	کیلومتــر	بعــد	از	پــادگان	قــدس	واقــع	شــده	اســت.
ــازند	 ــدی	از	س ــال	کن ــه	چ ــی	منطق ــن	شناس ــاختار	زمی س
ــی	و	 ــوبات	آبرفت ــی	رس ــه	ویژگ ــت	ک ــر(	اس ــرا	)َکَم کنگلوم
کوهپایــه	ای	زاگرســی	حاصــل	از	فرســایش	ارتفاعــات	را	دارد	
ضمــن	اینکــه	چــال	کنــدی	از	مناطــق	نســبتا	بکــر	و	کمتــر	

ــت. ــورده	رود	زالل	دز	اس ــت	خ دس
بــرای	رفتــن	به	منطقــه	چــال	کنــدی	دو	مســیر	وجــود	دارد،	
ــاده	روی	و	 ــا	اســتفاده	از	ماشــین	و	پی یــک	مســیر	زمینــی	ب
مســیردوم	نیــز	از	طریــق	رودخانــه	)قایــق	ســواری(	اســت.

ــد	از	 ــاده	روی	بع ــان	پی ــدی	زم ــال	کن ــه	چ ــن	ب ــرای	رفت ب
آخریــن	مســیر	ماشــین	رو،	حــدود	۴۵	دقیقــه	اســت.	بــرای	
ــور	 ــا	عب ــا	و	صخره	ه ــد	از	دیواره	ه ــار	رود	بای ــا	کن ــیدن	ت رس

ــا	رســید. ــن	مــکان	زیب ــه	ای کــرد	تاب
بعــد	از	۱۰	دقیقــه	پیــاده	روی،	مســیر	حرکــت	حالــت	
کوهپیمایــی	بــه	خــود	مــی	گیــرد	و	آمادگــی	بدنــی	در	حــد	
متوســط	را	طلــب	می	کنــد	کــه	پیشــنهاد	کارســاز	این	اســت	
ــیر	 ــردن	مس ــی	ک ــین	و	ط ــتفاده	از	ماش ــای	اس ــه	ج ــه	ب ک
ــم،	 ــچ	و	خ ــر	پی ــای	پ ــره	ه ــور	از	صخ ــاده	و	عب ــای	پی ــا	پ ب
گردشــگران	بــرای	رســیدن	بــه	چــال	کنــدی	و	تجربــه	لــذت	
قایــق	رانــی	از	پــارک	دولــت	دزفــول	و	اســتفاده	از	قایــق	ایــن	

ــد. مســیر	را	طــی	کنن
چــال	کنــدی	در	همــه	ماه	هــای	ســال	دیدنــی	اســت	
ــنا،	 ــون	ش ــی	چ ــتفاده	از	تفریحات ــکان	اس ــل	ام ــه	دلی ــا	ب ام
ــم	 ــای	مه ــی	از	تفریحگاه	ه ــری	یک ــواری	و	ماهی	گی قایق	س
ــی	رود	و	 ــمار	م ــه	ش ــول	ب ــرم	دزف ــای	گ ــی	در	ماه	ه و	اصل
بهتریــن	زمــان	اســتفاده	از	طبیعــت	چــال		کنــدی	کــه	نمــای	
ــدای	 ــذارد،	ابت ــی	گ ــش	م ــه	نمای ــه	دز	را	ب ــی	از	رودخان زیبای

ــاه	اســت. ــا	اواســط	مهرم ــرداد	ت خ
ــره	 ــه	زارها،	صخ ــا،	بیش ــا،	علف	زاره ــه	نیزاره ــه	ای	ک منطق
هــا	و	آب	عمیــق	و	زالل	آن	روح	هــر	گردشــگری	را	جــال	
ــوری	 ــای	گیاهــی	و	جان ــدی	گونه	ه ــد.	در	چــال		کن ــی	ده م
ــر	جنبه	هــای	گردشــگری،	 ــادی	وجــود	دارد	کــه	عــالوه	ب زی
ــادی	هســتند.	 ــز	دارای	ارزش	زی ــط	زیســتی	نی از	نظــر	محی
ضمــن	اینکــه	جنــس	خــاص	زمیــن	و	دیواره	هــای	منطقــه،	
امــکان	ســنگ		نــوردی	را	نیــز	بــرای	گروه	هــای	کوهنــوردی	و	

عالقه	منــدان	فراهــم	می	کنــد.

دره ارواح جاذبه ای شگفت انگیز
ــی	از	 ــه	دره	ارواح	یک ــب	ب ــول	ملق ــون	دزف ــول	خرس دره	ک
ــول	 ــتان	دزف ــدار	در	شهرس ــی	پرطرف ــای	طبیع ــه	ه جاذب

ــمال	 ــری	ش ــز	در	2۵	کیلومت ــگفت	انگی ــن	دره	ش ــت.	ای اس
شــهردزفول	و	در	بخــش	شــهیون	قــرار	دارد.	بــرای	رفتــن	بــه	
ایــن	دره	دو	مســیر	وجــود	دارد.	مســیر	اول	در	جــاده	شــهیون	
نرســیده	بــه	روســتای	بیشــه	بــزان	اســت	کــه	بایــد	مســیری	
در	حــدود	یــک	و	نیــم	ســاعت	را	پیــاده	از	جــاده	اصلــی	طــی	
ــه	بخــش	اصلــی	دره	رســید	و	مســیر	دوم	نیــز	در	 ــا	ب کــرد	ت
ــد	از	 ــه	بای ــت	ک ــه	اس ــه	دریاچ ــیده	ب ــهیون	نرس ــاده		ش ج
ــرد	و	 ــور	ک ــتان	عب ــه	کنارس ــاد	و	منطق ــالم	آب ــتای	اس روس

ــک	ســاعت	را	پیمــود. ــزی	حــدود	ی چی
ــاه	 ــز	م ــگفت	انگی ــای	ش ــه	ه ــی	از	جاذب ــون	یک ــول	خرس ک
هــای	گــرم	ســال	اســت	و	در	فصــل	گــرم	تابســتان	کــه	دمای	
دزفــول	تــا	۵۰	درجــه	مــی	رســد،	درون	ایــن	دره	مــی	توانیــد	

دمــای	زیــر	2۰	درجــه	را	تجربــه	کنیــد.
جوشــیدن	چشــمه	هــای	دیــواره	ای	ایــن	دره	آن	را	بــه	یــک	
دره	شــگرف	تبدیــل	کــرده	اســت.	ایــن	دره	دارای	آب	دائمــی	
اســت	کــه	در	کــف	آن	روان	بــوده	همچنیــن	وجــود	آبچــکان،	
ــه،	 ــاص	منطق ــای	خ ــی	ه ــواع	روییدن ــزار	و	ان ــه	زار،	نی بیش

گــردش	در	آن	را	لــذت	بخــش	مــی	کنــد.
کــول	در	زبــان	محلــی	بــه	معنــی	دره	اســت.	در	مســیر	ایــن	
ــدر(	و	 ــار	)س ــا	کن ــه	ت ــار	گرفت ــی	از	ان ــان	متنوع دره	درخت
حتــی	نخــل	مشــاهده	مــی	شــود	کــه	محــل	رویــش	و	تنــوع	
ایــن	درختــان	بــر	جذابیــت	و	خــاص	بــودن	کــول	خرســون	
مــی	افزایــد.	بــا	گــذر	از	پســتی	و	بلنــدی	هــای		مالیمــی	وارد	

تنگــه	زیبــای	کــول	خرســون	مــی	شــوید.
دهانــه	تنگــه	مملــو	از	بــرگ	های	زیبــای	پرسیاوشــان	اســت.	
با	برداشــتن	هــر	قدم	جلــوه	هــای	زیبــا	و	متفاوتــی	روبرویتان	
نمایــان	مــی	شــود	و	مــی	تــوان	ســاعت	هــا	در	طــول	مســیر	
روی	شــن	هــای	کــف	دره	پیــاده	روی	کــرد.	گاه	تنگــه	آنقــدر	
باریــک	مــی	شــود	کــه	فقــط	امــکان	عبــور	یــک	نفــر	را	دارد	
و	در	برخــی	قســمت	هــا	محوطــه	وســیعی	پیــش	روی	شــما	
بــاز	مــی	شــود.	دیــواره	هــای	دو	طــرف	گاهــی	در	بــاالی	ســر	
ــه	باریکــی	دیــده	مــی	 بــه	هــم	مــی	رســند	و	گاه	فقــط	روزن

شــود.
کــول	خرســون	بــرای	برنامــه	یــک	روزه	و	در	فصــل	تابســتان	
ــالع	از	 ــزی	و	اط ــه	ری ــورت	برنام ــا	در	ص ــت	ام ــب	اس مناس
ــه	آن	 ــوان	ب ــی	ت ــز	م ــال	نی ــای	س ــاه	ه ــایر	م ــرایط	در	س ش
ســفر	کــرد.	بایــد	بــه	ایــن	نکتــه	نیــز	دقــت	کــرد	بــه	علــت	
ــن	و	 ــرای	رفت ــاص	آن	ب ــیر	خ ــه	و	مس ــر	منطق ــت	بک طبیع
لــذت	از	فضــای	کــول	خرســون	بهتــر	اســت	بــا	گــروه	هــای	
طبیعــت	گــردی	محلــی	و	یــا	حداقــل	بــا	همراهــی	یکــی	از	
ــول	وارد	آن	 ــوردی	شهرســتان	دزف ــان	هیئــت	کوهن راهنمای

ــد. ش
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طبیعتی بکر و زیبا
دره	توبیــرون	دزفــول	نیــز	یکــی	از	دیدنــی	هــای	طبیعــی	بکر	
ــرم	 ــای	گ ــول	در	فصــل	ه ــتان	دزف ــز	شهرس و	شــگفت	انگی
ســال	اســت.	دره	توبیــرون	در	فاصلــه	حــدود	2۰	کیلومتــری	
از	شــهر	در	مســیری	چنــد	کیلومتــری	در	بخــش	سردشــت	
قبــل	از	رســیدن	بــه	منطقــه	تنگــه	ســرا	در	شــمال	دزفــول	

واقــع	اســت.
ــش	 ــا	بی ــه	گاه	ت ــد	ک ــاع	بلن ــا	ارتف ــع	آن	ب ــای	رفی دیواره	ه
ــر	 ــور،	انجی ــان	انگ ــوه	درخت ــد	و	انب ــی	رس ــر	م از	یکصــد	مت
وحشــی،	بــرگ		هــای	سیاوشــان،	آبشــارها	و	آب			چــکان			هــا	
جلــوه	بســیار	زیبایــی	بــه	ایــن	دره			هــا	داده	اســت	که	چشــم	

هــر	بیننــده			ای	را	محــو	تماشــای	خــود	مــی			ســازد.
ــل	از	 ــی	حاص ــایش	آب ــال	فرس ــزاران	س ــل	ه ــن	دره	حاص ای
بارندگــی	هــای	فصلــی	درحــوزه	هــای	باالتر	و	ســرازیر	شــدن	
تنــد	آبهــا	در	کــوه	و	تپــه	هســتند	بــه	نحــوی	کــه	در	فصــول	
خشــک	عمــق	زیــاد	دره	ماننــد	یــک	زهکــش	عمــل	کــرده	و	
آب	ســفره	هــای	زیــر	زمینــی	را	جمــع	کــرده	و	آب	در	کــف	
دره	جــاری	مــی	شــود،	بــه	گونــه	ای	کــه	در	بعضــی	قســمت	

هــا	از	دیــواره	و	کــف	دره	آب	زالل	تــراوش	مــی	کنــد.
ــن	دره	 ــول	در	ای ــاالی	۵۰	درجــه	دزف ــای	ب ــا	وجــود	گرم ب
بــاد	خنــک	آرامــش	خاصــی	را	بــه	میهمانــان	داده	و	دمــای	

ــی	 ــز	م ــر	نی ــه	و	کمت ــا	2۵	درج آن	ت
ــی	از	 ــول	یک ــرون	دزف ــد.	دره	توبی رس
جاذبــه	هــای	مــاه	هــای	گــرم	ســال	در	
اســتان	خوزســتان	اســت	کــه	در	کنــار	
جاذبــه	هــای	ســاحلی،	مکمــل	دیدنــی	
هــای	شهرســتان	دزفــول	اســت.	وجــود	
چنیــن	دره	هایــی	بهانــه	ای	بــرای	
ــه	 ــگری	در	هم ــت	گردش ــق	صنع رون
ســال	در	شهرســتان	دزفــول	اســت.	
ــن	 ــه	ای ــن	ب ــرای	رفت ــان	ب ــن	زم بهتری
دره	از	اردیبهشــت	مــاه	تــا	شــهریور	
ــودن	و	 ــر	ب ــل	بک ــه	دلی ــوده	و	ب ــاه	ب م
مســیر	خــاص	آن	بهتــر	اســت	بــه	
همــراه	تورهــای	طبیعــت	گــردی	و	یــا	
ــی	از	آن	 ــوردی	محل ــای	کوهن ــروه	ه گ

ــرد. ــدن	ک دی

حفره هایی غارمانند و دست کند
ــای	 ــت	ه ــران،	ک ــر	ای ــی	نظی ــای	گردشــگری	ب ــه	ه از	جاذب
ــول	هســتند	کــه	در	شــمال	اســتان	خوزســتان	و	شــهر	 دزف
ــد.	کــت	هــا	حفــره	هــای	 ــرار	دارن دزفــول	در	کنــار	رود	دز	ق
ــر	 ــاحل	رود	دز	حف ــار	س ــه	در	کن ــتند	ک ــدی	هس ــار	مانن غ
شــده انــد و در بیــن مــردم دزفــول بــه کــت )kat( مشــهور 

هســتند.
ــه	 ــه	ک ــار	رودخان ــای	کن ــول	در	دل	صخره	ه ــای	دزف کت	ه
ــی	 ــر	م ــده	اند،	حف ــرا	تشــکیل	ش ــس	ســنگ	کانگروم از	جن
ــر	 ــار	مت ــا	چه ــن	دو	ت ــی	بی ــا	ارتفاع ــواره		کت	ه ــوند.	دی ش
داشــته	و	ســقف	آن	هــا	بــه	وســیله	ســنگ	های	ریــز	و	درشــت	
کــه	بــه	شــکل		طبیعــی	زمیــن	می	باشــند،	تزئیــن	شــده	اند.
ــرد	آنهــا	 ــه	امــکان	توســعه	و	کارب مســاحت	کت	هــا	بســته	ب
ــا	بیــش	از۱۰۰	مترمربــع	 از	پنــج	مترمربــع	شــروع	شــده	و	ت
نیــز	حفــر	می	شــوند.	در	گذشــته	کــه	وســایل	خنــک	کننــده	
ــرار	 ــرای	ف ــول	ب ــردم	دزف ــت	م ــود	نداش ــروز	وج ــد	ام مانن
ــتفاده	از	آب	 ــن	اس ــم	چنی ــتان	و	ه ــوا	در	تابس ــای	ه از	گرم
ــط،	 ــردن	از	محی ــذت	ب ــردن	در	آن	و	ل ــنا	ک ــه	دز،	ش رودخان
ــاد	 ــه	دز	ایج ــاور	رودخان ــای	مج ــا	را	در	صخره	ه ــن	فضاه ای

ــد. ــاه	می	بردن ــا	پن ــه	آن	ه ــرده	و	ب ک
ــان	محبوبیــت	خــود	را	حفــظ	 ــز	کــت	هــا	همچن امــروزه	نی
کــرده		و	بــه	محلــی	تفریحــی	بــا	کارکــرد	گردشــگری	تبدیــل	
شــده	اند.	گردشــگران	بســیاری	از	شــهرهای	مختلــف	در	

ــده	و	ســاعاتی	از	 ــول	آم ــه	شــهر	دزف ــرم	ســال	ب ــای	گ روزه
شــبانه	روز	را	درون	ایــن	کت	هــا	ودر	کنــار	ســاحل	زیبــای	رود	

می	گذراننــد. دز	
شــبیه	بــودن	فضــای	درون	کــت	هــا	بــه	غــار	و	نزدیکــی	بــه	
ــن	کــت	هــا	در	طــول	 رود	موجــب	مــی	شــود،	اقامــت	در	ای
ــه	 ــچ	گون ــتفاده	از	هی ــدون	اس ــردم	ب ــرای	م ــای	روز	ب گرم
ــی	 ــرار	از	زندگ ــرای	ف ــده	و	ب ــک	کنن ــی	و	خن ــایل	برق وس

ــد. ــش	باش ــذت	بخ ــر	و	ل ــینی،	دلپذی ماش
ــر	آن	در	محل	هایــی	کــه	عمــق	رود	مناســب	اســت	 عــالوه	ب
بــا	رعایــت	نــکات	ایمنــی	)	اســتفاده	از	جلیقــه	و	یــا	آشــنایی	
مناســب	بــا	فنــون	شــنا	و	قســمت	هــای	بــا	شــدت	جریــان	
مناســب	آب(	شــنا	در	رودخانــه	تفریحــی	بســیار	لــذت	بخش	
ــتفاده	از	 ــت	اس ــا	رود	دز	فرص ــاورت	ب ــن	مج ــت.	همچنی اس
قایــق	ســواری	و	انــواع	ورزش	هــای	آبــی	دیگــر	نظیــر	جــت	

ــری	و	…	را	فراهــم	مــی	آورد. اســکی،	ماهــی	گی
ــود	 ــادی	وج ــای	زی ــت	ه ــه	دز	ک ــیر	رودخان ــول	مس در	ط
ــا	 ــداد	کــت	ه ــه	تع ــد	وجــود	دارد	ک ــه	صــورت	دســت	کن ب
ــج	در	دل	 ــه	تدری ــه	ب ــد	ک ــی	رس ــت	م ــش	از	۸۰۰	ک ــه	بی ب
حاشــیه	ی	رود	دز	حفــر	شــده	انــد.	بــا	توجــه	بــه	آب	و	هــوای	
شهرســتان	دزفــول،	کــت	هــا	از	اردیبهشــت	مــاه	تــا	مهرمــاه	
مــی	توانــد	پذیــرای	گردشــگران	و	عالقمندان	باشــند.	بــا	این	

همــه	در	ســایر	مــاه	هــای	ســال	نیــز	مــی	تــوان	از	ایــن	جاذبه	
خــاص	و	ارزشــمند	اســتفاده	کــرد.

محبوب ترین بوستان ساحلی خوزستان
ــر	 ــن	ام ــد	و	ای ــور	می	کن ــول	عب ــهر	دزف ــان	ش رود	دز	از	می
ــوع	 ــاحلی	متن ــای	س ــاحل	آن	پارک	ه ــده	در	س ــبب	ش س
و	جذابــی	در	شــهر	دزفــول	احــداث	شــود	کــه	یکــی	از	
ــه	 ــروف	ب ــاحلی	دز	مع ــگاه	س ــا،	تفریح ــن	آن	ه محبوب	تری

ــت. ــه«	اس ــی	کل »عل
ــی	دز	 ــد	تنظیم ــن	دســت	س ــاحلی	دز	در	پائی تفریحــگاه	س
و	شــمال	شــهر	دزفــول	واقــع	شــده	و	مســاحت	ایــن	پــارک	
۱۵۵	هــزار	مترمربــع	بــوده	کــه	از	ایــن	مســاحت	۴2	هــزار	و	
۸۰۰	متــر	مربــع	آن	بــه	فضــای	ســبز	اختصــاص	یافته	اســت.	
در	محــدوده	ایــن	تفریحــگاه	ساحل	ســازی	مناســبی	صــورت	
ــای	 ــار	محل	ه ــارک	در	کن ــه	طــول	کل	پ ــی	ب ــه	و	کانال گرفت
ــر	کــردن	فضــای	 نشــیمن	ایجــاد	شــده	کــه	ضمــن	متبوع	ت
ــا	فــن	شــنا	را	نیــز	 ــا	آشــنا	ب آن،	فرصــت	شــنا	بــرای	افــراد	ن

فراهــم	کــرده	اســت.
ــه،	 ــن	مجموع ــگران	در	ای ــی	گردش ــایش	و	راحت ــرای	آس ب
شــهرداری	دزفــول	صفه	هایــی	ســر	پوشــیده	احــداث	کــرده	
اســت.	آب	زالل	و	فضــای	فرح	بخــش	علــی	کلــه	بــه	خصــوص	
در	فصــول	گــرم	ســال	فرصتــی	مغتنم	بــرای	شــنا	و	اســتفاده	

از	فضــای	آرامــش	بخــش	ســاحل	دز	را	فراهــم	آورده	اســت.
در	فصــول	بهار	و	تابســتان	گردشــگران	بســیاری	از	شــهرهای	
ــا	از	فضــای	 ــد	ت ــه	می	آین ــی	کل ــه	عل ــتان	ب ــف	خوزس مختل
ــه	ای	کــه	ایــن	 ــه	گون خنــک	و	زیبــای	آن	اســتفاده	کننــد	ب
ــژه	 ــت	وی ــتان	از	محبوبی ــام	خوزس ــاحلی	در	تم ــتان	س بوس
ای	برخــوردار	اســت	و	شــب	هــای	تابســتان	همــواره	میزبــان	
ــای	 ــتان	ه ــهر	و	اس ــگران	از	ش ــاد	گردش ــیار	زی ــمار	بس ش

مجــاور	اســت.
بـرای	امنیت	بیشـتر	گردشـگران	از	این	مجموعه	پایـگاه	امداد	
سـاحلی	و	غریـق	نجـات	نیـز	در	سـال	۱3۹2	احداث	شـده	و	

گروه	هـای	امـداد	و	نجـات	در	این	پارک	مسـتقر	هسـتند.
از	دیگــر	جذابیت	هــای	ایــن	پــارک	ســاحلی،	منظــره	زیبــای	
ســد	تنظیمــی	دز	اســت	کــه	بــه	صــورت	زیبایــی	نورپــردازی	
ــوای	 ــای	آن،	ه ــز	دریچه	ه شــده	و	نســیم	خنکــی	از	ســر	ری
علــی	کلــه	را	مطبوع	تــر	می	کنــد.	فضــای	ســبز	وســیع	کنــار	
ــازی	و	تفریحــی	متنوعــی	کــه	 ــه	همــراه	وســایل	ب ســاحل	ب
دارد	مکمــل	زیبایــی	بــرای	رود	دز	شــده	و	ســبب	شــده	عالوه	
ــرای	 ــی	ب ــز	محل ــام	نی ــرم	ســال،	در	ســایر	ای ــای	گ ــر	ماه	ه ب
ــاحل،	 ــب	س ــیر	مناس ــر	مس ــه	خاط ــد.	ب ــردم	باش ــح	م تفری
ــی	در	 ــه	ورزش	عموم ــح	ب ــول	در	صب ــردم	دزف ــیاری	از	م بس

ــد. ــل	می	پردازن ــن	مح ای
ــا	و	 ــارک	زیب ــه،	پ ــی	کل ــر	عل ــالوه	ب ع
ــی	 ــاحل	غرب ــع	در	س ــا	واق ــاحلی	رعن س
و	 باســتانی	 پــل	 بیــن	 دز	 رودخانــه	
ــت	 ــاحلی	دول ــتان	س ــد،	بوس ــل	جدی پ
ــد	 ــر	از	س ــهر	و	باالت ــمال	ش ــع	در	ش واق
تنظیمــی،	پــارک	ســاحلی	دووه	واقــع	در	
جــاده	ســاحلی	و	کنار	پــل	جدیــد،	پارک	
ســاحلی	ولیعصــر	پایین	تــر	از	پــل	قدیم،	
ــمال	 ــع	در	ش ــه	واق ــی	الل ــارک	جنگل پ
شــهر	و	باالتــر	از	کــوی	زیباشــهر	و	پارک	
ــتان	 ــب	بیمارس ــت	جن ــهربازی	بعث و	ش
بــزرگ	دزفــول	از	جملــه	بوســتان	هــای	
ســاحلی	و	مــکان	هــای	تفریحــی	و	
ــد	 ــه	شــمار	مــی	رون ــول	ب ــوب	دزف محب
ــن	پیشــنهاد	 ــا	بهتری کــه	در	فصــل	گرم
ــواری	 ــق	س ــی	،	قای ــنا	و	آب	تن ــرای	ش ب

ــتند. ــات	هس ــذران	اوق و	گ

تابستانی هیجان انگیز در دزفول 
عبــور	رود	دز	از	شــهر	دزفــول،	مجموعــه	کم	نظیــری	از	جاذبه	
ــف	 ــالیق	مختل ــرای	س ــه	ب ــت	ک ــود	آورده	اس ــه	وج ــا	را	ب ه
جــذاب	بــوده	و	گردشــگران	را	شــگفت	زده	مــی	کند.	درســال	
هــای	اخیــر	تــالش	شــده	تــا	صنعــت	گردشــگری	دزفــول	به	
یــک	صنعــت	پایــدار	تبدیــل	شــود.	در	همیــن	راســتا	توجــه	
آژانــس	هــای	مســافرتی	دزفول	بــه	برگــزاری	تورهــای	متعدد	
گردشــگری	در	مناطــق	طبیعــی	و	هیجــان	انگیــز	دزفــول	بــه	
خصــوص	مناطــق	ذکــر	شــده	در	گــزارش	در	چندســال	اخیر	

رشدچشــمگیری	داشــته	اســت.	
ــه	 ــتفاده	بهین ــبز	و	اس ــگری	س ــق	گردش ــتای	تحق در	راس
از	منابــع	گردشــگری	خــدادادی	در	ایــن	شهرســتان	بــا	
همــکاری	انجمــن	هــای	مــردم	نهــاد	و	حمایــت	هــای	
فرمانــداری،	شــهرداری	و	اداره	محیــط	زیســت	دزفــول	
بــرای	دومیــن	ســال	متوالــی	جشــنواره	فرهنگــی	-	محیــط	
زیســتی	و	گردشــگری	»۱۰۰	روز	بــا	رود	دز«	برقــرار	شــده	تــا	
بــا	همفکــری	و	اجــرای	برنامــه	هــای	مختلــف	آســیب	هــای	
صنعــت	گردشــگری	دزفــول	بــه	خصــوص	در	فصل	تابســتان	
ــگ	 ــی	و	فرهن ــای	اجتماع ــت	ه ــد	و	ظرفی ــل	برس ــه	حداق ب
شــهروندی	در	ایــن	شهرســتان	ارتقــا	یابــد	تــا	گردشــگران	بــا	
حضــور	در	دزفــول	یــک	تابســتان	پرهیجان	،	ســالم	و	پرشــور	

ــد. ــه	کنن را	تجرب
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ــودن	 ــل	دارا	ب ــه	دلی ــهد	ب ــراف	مش ــی	اط ــای	ییالق دره	ه
ــوای	 ــوه	و	آب	و	ه ــای	می ــاغ	ه ــی	و	ب ــای	دائم ــه	ه رودخان
معتــدل	مــورد	توجــه	گردشــگران	اســت	کــه	در	کنــار	زیارت	
ــد. ــی	یابن ــن	مناطــق	حضــور	م ــور	رضــوی	در	ای ــارگاه	من ب
ــرای	گشــت	و	گــذار	در	 فصــل	تابســتان	فرصــت	مناســبی	ب
ــه	دلیــل	 ــه	مــکان	هایــی	اســت	کــه	ب طبیعــت	و	ســرزدن	ب
جاذبــه	هــای	طبیعــی	و	داشــتن	هــوای	مطبــوع	مــی	توانــد	

ــواد	هــا	ایجــاد	کنــد. ــرای	خان لحظــات	مفرحــی	را	ب
ــکان	 ــن	م ــه	همی ــی	اطــراف	مشــهد	از	جمل دره	هــای	ییالق
هــا	هســتند	کــه	بــه	دلیــل	دارا	بــودن	رودخانــه	هــای	دائمــی	
و	بــاغ	هــای	میــوه	و	آب	و	هــوای	معتــدل	همــه	روزه	پذیــرای	
مســافرانی	از	شــهرهای	مختلــف	کشــور	هســتند	کــه	در	کنار	
زیــارت	بــارگاه	منــور	رضــوی	ســاعاتی	را	بــه	تفریــح	و	گردش	

در	ایــن	مناطــق	مــی	گذراننــد.	
غذاهــای	ســنتی	ییالقــات	مشــهد	از	جملــه	شیشــلیک،	انواع	
آش	هــای	محلــی،	لبنیات	و	نــان	تنــوری	در	کنــار	محصوالت	
باقــی	فــرآوری	شــده	از	جملــه	انــواع	لواشــک	هــا	و	ترشــی	ها	
مــورد	توجــه	و	عالقــه	گردشــگران	در	این	مناطــق	قــرار	دارد.	

	
دهکده ییالقی شاندیز

ــای	 ــن	در	دامنه	ه ــل	قرارگرفت ــاندیز	بدلی ــی	ش ــهر	ییالق ش
شــمالی	سلســله	ارتفاعــات	بینالــود	و	برخــورداری	از	آب	
ــر	 ــیع	و	مناظ ــای	وس ــراوان	و	باغ	ه ــدل،	آب	ف ــوای	معت و	ه
ــافران	 ــگری	مس ــد	گردش ــی	از	مقاص ــی	یک ــی	و	دیدن طبیع
ــن	شــهر	ارتفاعــات	 ــوده	اســت.	سراســر	جنــوب	ای مشــهد	ب
ــود	خراســان	واقــع	اســت،	کــه	قلــه	شــیرباد	در	زشــک	 بینال
شــاندیز	نیــز	مرتفع	تریــن	نقطــه	اســتان	بــه	شــمار	مــی	رود.	
ــه	 ــا	توج ــد	و	ب ــدل	می	باش ــاندیز	معت ــهر	ش ــوای	ش آب	وه
ــوه	و	 ــان	انب ــی،	درخت ــبز،	پوشــش	گیاه ــت	سرس ــه	طبیع ب
متراکــم،	رودخانــه،	ارتفاعــات	جنوبــی	و	غربــی	شــهر،	دارای	
تابســتان	هایی	خنــک	و	زمســتان	هایــی	بســیار	ســرد	
اســت.	میانگیــن	دمــای	ســاالنه	ایــن	منطقــه	نیــز	2۵	درجــه	
ــوب	 ــهد	محس ــگری	مش ــای	گردش ــه	ه ــد	و	از	جاذب می	باش

می	شــود.
مهم	تریــن	محصــول	تولیــدی	باغــی	در	ایــن	شــهر	گیــالس	
اســت.	پوســت	و	محصــوالت	پوســتی	ســوغات	معــروف	و	ناب	
ایــن	شــهر	اســت	و	کلیــه	محصــوالت	پوســتی	ماننــد:	کــت،	

کاله	و	...	از	شــهر	شــاندیز	بــه	دیگــر	شــهرهای	ایــران	ارســال	
ــه	 ــاندیز،	شیشــلیک	اســت	ک ــروف	ش ــذای	مع ــردد.	غ می	گ
از	شــش	تکــه	گوشــت	گوســفند	بــا	روش	پخــت	مخصــوص	
ــیاری	از	 ــته	و	در	بس ــی	داش ــهرت	جهان ــود	و	ش ــه	می	ش تهی
ــن	شــهر	 ــام	ای ــا	ن ــی	ب ــان	رســتوران	های ــران	و	جه ــاط	ای نق
ــلیک	 ــذای	لذیذشیش ــه	غ ــه	عرض ــه	ب ــود	دارد	ک ــا	وج زیب

ــد.	 شــاندیز	مــی		پردازن

منطقه ی ییالقی طرقبه 
ــع		در	امتــداد	 ــا	وســعت	۱۶۰۰	کیلومترمرب ییــالق	طرقبــه	ب
دره	ی	بســیار	بــا	صفایــی	واقــع	شــده	و	از	نظــر	زمین	شناســی	
از	بخش	هــای	دشــت،	پــای	کــوه	و	کوهســتانی	شــکل	گرفتــه	
اســت.	طرقبــه	دارای	آب	و	هــوای	ســرد	و	خشــک	با	تابســتان		
ــودن	 ــاال	ب ــل	ب ــه	بدلی ــد	ک ــوع	می	باش ــک	و	مطب ــی	خن های
ارتفــاع	آن،	میــزان	بارندگــی	ایــن	منطقــه	نســبت	بــه	شــهر	
مشــهد	بیشــتر	اســت.	از	مهم	تریــن	صنایــع	دســتی	منطقــه	
ــبدبافی	اســت	 ــی،	س ــاخته	های	بوم ــا	و	س ــر	بافته	ه ــالوه	ب ع

کــه	بــه	ســبب	توریســتی	بــودن	طرقبــه،	بــازار	ایــن	تولیدات	
از	موقعیــت	مطلوبــی	برخــوردار	اســت.	صنایع	ظریــف	حصیر	
بافــی،	در	میــان	گردشــگرانی	کــه	بــه	ایــن	منطقــه	از	مشــهد	
ســفر	می	کننــد،	جایــگاه	ویــژه	ای	دارد.	عــالوه	بــر	آن	پــرورش	

گل	و	گیــاه	نیــز	از	مشــاغل	فعــال	طرقبــه	اســت.
همچنیــن	در	دامنــه		شــمالی	رشــته	کوه	هــای	بینالــود	واقــع	
در	غــرب	و	جنوب	غربــی	شهرســتان	مشــهد،	دره		هــای	باصفــا	
ــان،	دهبــار	و	 و	سرســبزی	وجــود	دارد.	دره		هــای	زیبــای	مای
جاغــرق	در	طرقبــه	بــا	باغ	هــای	میــوه	فــراوان	از	جملــه	ایــن	

ــبز	می	باشــد. ــای	سرس دره	ه
ــان	 ــا،	مای ــان	علی ــد،	مای ــتاهای	ازغ ــامل	روس ــان	ش 	دره	مای
ســفلی	و	حصــار	می	باشــد	کــه	اراضــی	کشــاورزی	و	باغــات	
آن	از	آب	رودخانــه	مایــان	آبیــاری	می	شــود.	دره	دهبــار	
شــامل	روســتاهای	دهبــار	و	کالتــه	آهــن	بــوده	و	زمین	هــای	

ــد. ــیراب	می	کن ــار	س ــه	دهب آن	را	رودخان
	دره	جاغــرق	شــامل	روســتاهای	جاغــرق،	عنبــران،	طرقــدر	و	
شــهر	طرقبــه	اســت	کــه	از	جریــان	رودخانــه	جاغــرق	بهــره	
ــای	 ــت	جاه ــور	در	فهرس ــتاهای	مذک ــه	روس ــد.	هم می	برن
دیدنــی	اطــراف	مشــهد	قــرار	دارنــد	و	در	تمامــی	ایــام	ســال	
ــی	از	 ــت	فراوان ــتان	جمعی ــار	و	تابس ــول	به ــژه	در	فص ــه	وی ب
گردشــگران	و	دوســتداران	محیــط	زیســت	را	بــه	ســوی	خــود	

ــد. ــرا	می	خوانن ف
	

روستای زشک
ــای	 ــم	اندازه ــودن	چش ــل	دارا	ب ــه	دلی ــک	ب ــتای	زش روس
ــای	سرســبز	 ــز	باغ	ه ــدل	و	نی ــوای	معت ــا،	آب	و	ه بســیار	زیب
ــی	شــهر	 ــن	مناطــق	ییالق ــی	از	بهتری ــوان	یک ــه	عن ــوه	ب می
مشــهد	شــناخته	می	شــود.	بــه	علــت	وجــود	چشــمه	
ســارهای	متعــدد	در	ایــن	منطقــه،	آب	کافــی	بــرای	کاشــت	
انــواع	محصــوالت	باغــی	موجــود	می	باشــد.	گیــالس،	
ــه	 ــو	از	جمل ــز	و	هل ــو	قرم ــو،	گــردو،	آل ــی،	زردآل ســیب،	گالب
ــر	 ــالوه	ب ــند.	ع ــک	می	باش ــتای	زش ــی	روس ــوالت	باغ محص
میوه	هــای	ایــن	روســتا،	می	تــوان	بــه	نــان	هــای	محلــی	کــه	
در	زشــک	پخــت	مــی	شــود	نیــز	اشــاره	کــرد	کــه	طرفــداران	
بســیاری	داشــته	و	باعــث	ورود	گردشــگران	زیــادی	بــه	ایــن	
ــد	 ــیاری	مانن ــی	بس ــای	خدمات ــود.	بخش	ه ــی	ش ــتا		م روس
رســتوران	و	چایخانه	هــای	ســنتی	نیــز	در	ایــن	منطقــه	بــرای	

استراحتی دلپذیر در ییالق های اطراف مشهد/ پذیرایی با غذاهای محلی
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رفــاه	حــال	گردشــگران	و	مســافران	گرامــی	دایر	شــده	اســت.

روستای ییالقی خادر
از	دیگــر	جاهــای	دیدنــی	اطــراف	مشــهد	می	تــوان	بــه	
ــری	شــاندیز،	در	درون	 ــک	کیلومت ــه	در	ی روســتای	خــادر	ک
ــه	و	بافــت	 ــرار	گرفت ــار	ق ــه	وســعت	هــزار	هکت ــا	ب دره	ای	زیب
ــه	 ــکل	گرفت ــزرگ	ش ــک	و	ب ــن	دره		کوچ ــز	از	چندی آن	نی
اســت،	اشــاره	کــرد.	دشــتی	ناهمــوار	در	ارتفاعــات	منطقــه،	
ــت.	 ــوده	اس ــی	ب ــان	داروی ــش	گیاه ــل	روی ــته	مح در	گذش
اراضــی	خــادر	بــا	وضعیتــی	منحصــر	بــه		فــرد	در	حــد	فاصــل	
ــات	 ــد.	ارتفاع ــرار	گرفته	ان ــدر	ق ــاندیز	و	نغن ــه		ش دو	رودخان
ــرای	کوهپیمایــی	خانواده	هــا	اســت	 ایــن	منطقــه	مناســب	ب
ــه	 ــی	آن	موســوم	ب ــات	و	اســتخر	در	بخــش	غرب و	وجــود	قن
سرچشــمه،	محــل	اتــراق	مناســبی	بــرای	گردشــگران	بوجود	

ــت. آورده	اس

روستای ابرده
ــی	 ــمال		غرب ــری	ش ــع	در	2۵	کیلومت ــرده	واق ــتای	اب روس
شــهر	طرقبــه،	میــان	دره	ای	اســت	و	پیرامــون	آن	را	
ــه	از	 ــه	ای	ک ــا	رودخان ــت.	تنه ــه	اس ــات	در	برگرفت ارتفاع

ــردم	 ــد.	م ــک	می	باش ــی	زش ــان	آب ــذرد،	جری ــی		گ آن	م
ایــن	روســتای	ییالقــی	بیشــتر	بــه	امــر	زراعــت،	باغــداری	
ــه،	 ــن	ناحی ــوای	ای ــد.	آب	و	ه ــتغال	دارن ــداری	اش ــا	دام ی
معتــدل	کوهســتانی	اســت.	ایــن	منطقــه	بــه	دلیــل	وجــود	
ــه	پیســت	اســکی	 کوه	هــای	مســتعد	در	فصــل	زمســتان	ب
ــود	و	 ــل	می	ش ــن	ورزش	تبدی ــه	ای ــدان	ب ــرای	عالقه	من ب
گروه	هــای	ورزشــی	بســیاری	از	گردشــگران	در	ایــن	
فصــل	بــرای	بهــره	بــردن	از	طبیعــت	برفــی	ایــن	ناحیــه	بــه	

ــد. ــه	می	آین ــن	منطق ای
ــی	 ــای	دیدن ــه	از	جاه ــوا	ک ــتای	خــوش	آب	و	ه ــن	روس ای
اطــراف	مشــهد	می	باشــد،	در	مســیر	رودخانــه		زشــک	
ــواره	 ــز	هم ــم	نواز	و	دل	انگی ــر	چش ــا	مناظ ــده	و	ب ــع	ش واق
ــراوان	 ــات	ف ــد.	باغ ــران	می	باش ــگران	و	زائ ــرای	گردش پذی
ــه	 ــن	منطق ــرای	ای ــه،	فضــای	خاصــی	را	ب حاشــیه	رودخان
ایجــاد	نموده	انــد.	ایــن	مــکان	در	محــور	گردشــگری	
مشهد-شــاندیز	واقــع	بــوده	و	فاصلــه	آن	تــا	شــهر	شــاندیز	

ــت. ــر	اس ۴	کیلومت

روستای گلستان
ــهد،	دارای	 ــری	مش ــع	در	۵	کیلومت ــتان	واق ــتای	گلس روس

ــبز	 ــای	سرس ــا	دره	ه ــوه	ب ــات	می ــتانی	و	باغ ــر	کوهس مناظ
اســت	کــه	بــه	رغــم	وجــود	ایــن	مواهــب	طبیعــی،	از	جملــه	
ــراف	 ــی	اط ــای	دیدن ــن	جاه ــه	از	زیباتری ــتان،	ک ــد	گلس بن
مشــهد	اســت،	وجــود	آســتان	مقدســه	امــام	زادگان	یاســر	و	

ــت. ــزوده	اس ــگری	آن	اف ــت	گردش ــه	اهمی ــر	ب ناص

روستای جاغرق
ایــن	منطقــه	ییالقــی	در	فاصلــه	حــدود	۷	کیلومتــری	جنوب	
باختــری	طرقبــه	واقــع	شــده	و	امتــداد	آن	بــه	مناطــق	دیگــر	
از	جملــه	عنبــران،	طرقــدر،	کردینــه،	تغــاره	و	شــاندیز	محدود	
ــتانی	 ــدل	کوهس ــه	معت ــن	منطق ــوای	ای ــود.	آب	و	ه می	ش
اســت	کــه	وجــود	باغــات	میــوه	و	ارتفاعــات	و	دره	هــای	
پوشــیده	از	گیــاه	و	چشــم		اندازهــای	زیبــا	جذابیــت	خاصــی	
ــرق	 ــتای	جاغ ــت.	روس ــیده	اس ــی	بخش ــن	دره	ییالق ــه	ای ب
ــات	و	 ــن	رشــته	قن ــی	دارای	چندی ــه		فصل ــر	رودخان ــالوه	ب ع
یــک	چشــمه	و	آبشــار	هــای	متعدد	اســت	کــه	در	حاشــیه		آن	
رســتوران		هایــی	بــرای	اســتراحت	گردشــگران	ایجــاد	شــده	
اســت.	ارتفــاع	ایــن	منطقــه	از	ســطح	دریــا	۱۵۰۰	متــر	مــی		
باشــد	و	بلنــدی		هــای	آن	مناســب	صعــود	بــرای	تیــم		هــای	

ــوردی	اســت. کوهن
	

ماسوله خراسان
ــه	و	از	 ــتایی	طرقب ــی	و	روس ــق	ییالق ــی	از	مناط ــگ	یک کن
ــوع	 ــه	دلیــل	ن ــی	اطــراف	مشــهد	اســت	کــه	ب جاهــای	دیدن
اســتقرار	ســکونت	گاه	های	آن	بــر	روی	کوهپایــه،	شــبیه	
ــمال	 ــای	ش ــتا	در	دامنه	ه ــن	روس ــد.	ای ــوله	می	باش ــه	ماس ب
شــرقی	ارتفاعــات	بینالــود،	در	ارتفــاع	۱۸۰۰	متــری	از	ســطح	
ــری	 ــه	در	۱۶	کیلومت ــن	منطق ــت.	ای ــده	اس ــع	ش ــا	واق دری
طرقبــه	قــرار	دارد	و	بــه	دلیــل	وجــود	بلندی	هــای	چشــم	نواز،	
ــت.	 ــگران	اس ــدان	و	گردش ــه	عالقه	من ــورد	توج ــواره	م هم
پوشــش	گیاهــی	دره		مجــاور	بــه	ایــن	مــکان	زیبایــی	خاصــی	
بخشــیده	و	بیشــتر	باغاتــی	کــه	در	زمین	هــای	شــیبدار	ایــن	
روســتا	ایجــاد	شــده	بــا	رودخانه	هــا	و	چشمه	ســارها	ســیراب	
ــن	 ــای	ای ــی	از	ویژگی	ه ــای	پلکان ــود	خانه	ه ــوند.	وج می	ش

ــه	ای	اســت. روســتای	کوهپای

دره اجنه
	دره	اجنــه	در	کوهســتان	اخلمــد	اســت.	کوهســتان	اخلمد	در	
منتهــی	الیه	شــمالی	رشــته	کــوه	بینالــود	و	در	نزدیکی	شــهر	
ــه	روســتای	اخلمــد،	یــک	 ــرار	دارد.	راه	رســیدن	ب ــاران	ق چن
راه	آســفالته	اســت	کــه	۱۰	کیلومتــر	طــول	دارد	و	از	کیلومتــر	
پنــج	جــاده	چنــاران	بــه	قوچــان	منشــعب	می	شــود.	از	
ــر	راه	 ــدود	2	کیلومت ــد،	ح ــی	اخلم ــار	اصل ــا	آبش ــتا،	ت روس

ــوار	ســنگ	فرش	اســت. ــک	مســیر	هم ــه	ی اســت	ک
اخلمــد	عــالوه	بــر	آبشــار	اصلــی،	چنــد	آبشــار	دیگــر	هــم	
ــالوه	 ــن	ع ــرار	دارد.	همچنی ــت	دره	ق ــه	در	باالدس دارد	ک
ــر	دره	اصلــی	)پلنــگ	دره(	چندیــن	دره	فرعــی	دارد	کــه	 ب
ــد.	یکــی	 ــه	فــردی	دارن هــر	کدامشــان	زیبایــی	منحصــر	ب
از	ایــن	دره	هــا،	دره	اجنــه	اســت	کــه	تقریبــاً	دو	کیلومتــر،	
ــا	 ــن	دره	ب ــت.	ای ــه	اس ــرار	گرفت ــی	ق ــار	اصل ــر	از	آبش باالت
ــزی	 ــم	انگی ــا	وه ــده	و	فض ــه	ش ــدی	احاط ــای	بلن دیواره	ه
ــاری	 ــه	ج ــت	دره	اجن ــات	باالدس ــه	از	ارتفاع ــی	ک دارد.	آب
می	شــود،	در	مســیری	باریــک	و	عمیــق	و	پــس	از	ســاختن	
چنــد	آبشــار	پلکانــی،	بــه	دره	اصلــی	اخلمــد	)پلنــگ	دره(	

می	ریــزد.
راه	رســیدن	بــه	دره	اجنــه	هــم	یــک	مســیر	پاکــوب	اســت	
ــود	 ــروع	می	ش ــی	ش ــار	اصل ــل	آبش ــات	مقاب ــه	از	ارتفاع ک
و	بــا	عبــور	از	بــاالی	پلنــگ	دره،	بــه	دره	اجنــه	وارد	
ــیر	 ــن	دره،	مس ــه	ای ــیدن	ب ــر	رس ــیر	دیگ ــود.	مس می	ش
آبشــار	دره	اجنــه	اســت	کــه	صعــود	از	آن،	بــه	تجهیــزات	و	

ــاز	دارد. ــی،	نی ــی	بدن آمادگ

ــگری تابستانی گردش
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فصــل	تابســتان	بــا	گرمــای	آزاردهنــده	را	می	تــوان	بــا	ســفر	
بــه	جاذبه	هــای	ییالقــی	ایــالم	ازجملــه	غــار	بهشــت،	منطقــه	
میشــخاص	بــا	باغــات	فــراوان،	خــوران	ایــوان	و...	بــه	خوشــی	

ســپری	کــرد.
»طبیعت	گــردی«	به	عنــوان	شــاخص	گردشــگری	ایــالم	
شــناخته	می	شــود،	عــروس	زاگــرس	بــا	داشــتن	جاذبه	هــای	
منحصربه	فــرد	در	فصــل	تابســتان	می	توانــد	روزهــای	بســیار	

ــد. ــرای	گردشــگران	رقــم	بزن ــی	را	ب خوب
ــوان،	 ــوران	ای ــه	خ ــی،	منطق ــای	ییالق ــراوان،	دره	ه ــات	ف باغ
ــت	از	 ــه	حکای ــران	و...	هم ــه	گان	در	مه ــا	زین ــار	بهشــت	ی غ
ــرب	 ــگری	غ ــن	گردش ــوان	نگی ــه	به	عن ــرزمینی	دارد	ک س

کشــور	شــناخته	می	شــود.
ــه	 ــوه	و	نیم ــگل	انب ــار	جن ــزار	هکت ــش	از	۶۴۰	ه ــود	بی وج
انبــوه،	دشــت	های	سرشــار	از	گل،	بلندی	هــای	خنــک	
مزیــن	بــه	اللــه	واژگــون	و	کوه	هــای	زیبــا	و	برافراشــته	ایــالم	
را	در	فصــل	تابســتان	بیــش	از	هــر	منطقــه	دیگــری	جــذاب	و	

ــرده	اســت. ــی	ک دیدن

غار بهشت
دمــای	هــوا	در	برخــی	از	شــهرهای	ایــالم	در	حالــی	بــه	بــاالی	
ــوان	 ــه	گان«	به	عن ــاز	»زین ــار	روب ــا	غ ــیده	ام ــه	رس ۵۰	درج
ــک	در	 ــی	خن ــا	هوای ــتان	ب ــی	اس ــر	طبیع ــاخص	ترین	اث ش

انتظــار	گردشــگران	اســت.
غــار	طبیعــی	زینــه	گان	اثــر	طبیعــی	شــگفتی	اســت	کــه	در	
دل	دشــت	گرمســیری	بخــش	صالح	آبــاد	از	توابــع	شهرســتان	
ــتان	 ــل	تابس ــژه	در	فص ــاله	به	وی ــده	و	همه	س ــران	واقع	ش مه

ــه	آنجــا	می	کشــاند. ــان	زیــادی	را	ب میهمان

اگرچــه	غــار	طبیعــی	زینــه	گان	بــرای	بیشــتر	مــردم	کشــور	
ناشــناخته	مانــده	اســت،	امــا	زیبایــی	منحصربه	فــرد	و	
شــکل	گیری	ایــن	غــار	در	دل	منطقــه	ای	گرمســیری	از	
ــی	و	 ــردان	داخل ــت	گ ــب	طبیع ــرای	جل ــی	ب ــت	فراوان قابلی

ــی	رود. ــمار	م ــه	ش ــی	ب خارج
در	فصـل	تابسـتان	باوجـود	گرمـای	بـاالی	منطقـه	دشـت	
صالح	آبـاد	کـه	بـه	حـدود	۵۰	درصد	بـاالی	صفر	می	رسـد،	در	
میـان	غـار	زینه	گان	انـگار	باران	می	بـارد	و	بوی	سـبزه	و	گل	ها	

در	میـان	نیزارهـا	روح	و	تـن	را	بـه	میهمانـی	می	خوانـد.
ایــن	غــار	طبیعــی	روبــاز	دارای	صدهــا	متــر	طــول،	آب	
ــت	و	 ــدد	اس ــای	متع ــر	و	قندیل	ه ــای	آبگی ــراوان،	دهلیزه ف
ــه	 ــه	را	ب ــود	و	هم ــازل	می	ش ــاران	ن ــی	ب ــای	طبیع از	آبچکه

ــد. ــوت	می	کن ــی	دع ــی	خنک میهمان
هــوای	داخــل	غــار	بــا	بیــرون	بیــش	از	2۰	درجــه	ســانتی	گراد	
ــار	 ــه	غ ــه	گان	ب ــار	زین ــت	غ ــن	عل ــه	همی ــاوت	دارد	و	ب تف
ــا	و	 ــا،	گل	ه ــرخس	ها	و	جلبک	ه ــت.	س ــروف	اس ــت	مع بهش
ــی	 ــگار	نقاش ــار	ان ــم	غ ــنگ	ها	و	پیچ	وخ ــگ	س ــان	و	رن گیاه

ــوازد. ــم	ها	را	می	ن ــه	چش ــت	ک ــی	اس طبیع
در	فصــل	تابســتان	روزانــه	صدهــا	نفــر	بــا	طــی	مســافت	پنج	
کیلومتــر	از	جنــوب	غــرب	امامــزاده	علــی	صالــح)ع(	بــه	ایــن	

ــد. غــار	بســیار	زیبــا	می	رون
ــول	دارد	 ــر	ط ــک	کیلومت ــش	از	ی ــه	بی ــاز	ک ــار	روب ــن	غ ای
دارای	آب	جــاری،	دهلیزهــای	آبگیــر،	قندیل	هــای	متعــدد	و	

ــب	اســت. ــی	و	بســیار	جال ــای	طبیع آبچــک	ه
عــالوه	بــر	ایــن	غــار	زیبــا،	غارهــای	دیگــری	در	اســتان	ایــالم	
وجــود	دارد	کــه	هرکــدام	می	توانــد	بــرای	گردشــگران	و	
ــد. ــی	باش ــتان	دیدن ــل	تابس ــوص	در	فص ــافران	به	خص مس

منطقه ییالقی میشخاص
ــالم	روســتای	 یکــی	از	مناطــق	مهــم	گردشــگری	اســتان	ای
ــوب	 ــری	جن ــخاص	در	3۰	کیلومت ــع	میش ــاد	از	تواب حیدرآب
ــن	 ــگری	ای ــای	گردش ــه	ظرفیت	ه ــت	ک ــالم	اس ــرقی	ای ش
ــه	 ــیدن	ب ــرای	رس ــت.	ب ــر	اس ــود	بی	نظی ــوع	خ ــتا	در	ن روس
ــک	 ــهر،	از	ی ــمت	دره	ش ــه	س ــالم	ب ــاده	ای ــد	از	ج ــتا	بای روس
جــاده	فرعــی	آســفالته	در	روســتای	جعفرآبــاد	عبــور	کــرد	و	
ــروع	 ــاز	راه	ش ــان	آغ ــاد	از	هم ــتای	حیدرآب ــای	روس زیبایی	ه

می	شــود.
ــر	 ــود	بیانگ ــیر،	خ ــای	مس ــیع	و	دره	و	رودخانه	ه ــات	وس باغ
ــتای	 ــت.	روس ــگران	اس ــرای	گردش ــا	ب ــی	زیب ــود	طبیعت وج
ــی	 ــوش	آب	و	هوای ــاط	خ ــاد	از	نق ــی	حیدرآب ــا	و	ییالق زیب
ــاع	 ــا	ارتف ــطح	دری ــر	از	س ــزار	و	۴۰۰	مت ــک	ه ــه	ی ــت	ک اس
ــول	 ــت	و	در	فص ــتانی	اس ــدل	و	کوهس ــم	آن	معت دارد	و	اقلی
بهــار،	تابســتان	و	اوایــل	پاییــز،	هوایــی	معتــدل	و	در	زمســتان	

ــرد	دارد. ــی	س هوای
میــان	 از	 نهرهــای	کوچــک	کــه	 و	 پــر	آب	 رودخانــه	
کوچه	هــای	باریــک	روســتا	می	گــذرد	طــراوت	خاصــی	
ــری	 ــاو«	از	3۰	کیلومت ــرآب	»هفت ــد	و	دره	پ ــه	آن	می	بخش ب
شــهر	ایــالم	شروع	شــده	و	تــا	ارتفاعــات	طــوالب	در	نزدیکــی	

روســتا	امتــداد	می	یابــد.
ــان	 ــوه،	به	خصــوص	درخت ــای	می ــگل	و	باغ	ه ــی	جن آمیختگ
خروشــان،	 رودهــای	 و	 چشــمه	ها	 بــا	 همــراه	 گــردو،	
ــت. ــیده	اس ــی	بخش ــن	دره	ییالق ــه	ای ــا	ب ــم	اندازی	زیب چش
ــن	دره	هــم	ازنظــر	جــذب	گردشــگر	و	هــم	ازنظــر	تولیــد	 ای
محصــوالت	باغــی،	ازجملــه	منابــع	درآمــدزا	و	مهــم	اســتان	و	

ــد. ــمار	می	آی ــه	ش ــتاییان	ب روس

جاذبه های جذاب ییالق ایالم در تابستان/ از »غار بهشت« تا »میشخاص«

ــگری تابستانی گردش
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ــبز	و	 ــای	سرس ــزارع	و	باغ	ه ــتا،	م ــراف	روس ــل	و	اط در	داخ
انبوهــی	وجــود	دارد	کــه	مکانــی	بســیار	زیبــا	و	مناســب	برای	
تفریــح	و	تفــرج	گردشــگران	بــه	شــمار	می	آیند.ایــن	روســتا	
ــو	 یــک	ظرفیــت	مهــم	و	ملــی	دارد	و	آن	هــم	درختــان	زردآل
اســت	کــه	باعــث	شــده	هرســاله	جشــن	برداشــت	زردآلــو	در	

ایــن	روســتا	برگــزار	شــود.

طبیعت زیبای خوران ایوان
ــوان«	در	 ــوران	ای ــوای	»خ ــوش	آب	وه ــا	و	خ ــتای	زیب روس
ــع	 ــتان	واق ــن	شهرس ــری	ای ــت	کیلومت ــالم	در	هف ــتان	ای اس
ــتای	 ــبز	روس ــای	سرس ــرآب	و	باغ	ه ــمه	های	پ ــت،	چش اس
ــرده	و	 ــدان	ک ــه	را	دوچن ــن	منطق ــهرت	ای ــوان	ش ــوران	ای خ
هرســاله	در	ایــام	تابســتان	مســافران	و	گردشــگران	زیــادی	از	

ــد. ــدن	می	کنن ــتا	دی ــن	روس ای
ایــن	منطقــه	خــوش	آب	وهــوا	به	واســطه	بهره	منــدی	از	
ــاط	 ــن	نق ــی	از	زیباتری ــا	یک ــیار	زیب ــی	بس ــب	طبیع مواه
تفریحــی	و	گردشــگری	در	اســتان	ایــالم	محســوب	می	شــود.	
ایــن	روســتا	هرســاله	شــاهد	کــوچ	پرنــدگان	ازجملــه	
ــه	 ــر	ب ــان	س ــر	روی	درخت ــه	ب ــت	ک ــا	اس ــای	زیب لک	لک	ه

فلــک	کشــیده	آن	النــه	کرده	انــد.
دهکــده	توریســتی	خــوران	ایــوان	بــا	داشــتن	انــواع	باغ	هــای	
ــده	 ــرون	آم ــوه	بی ــارهایی	از	دل	ک ــردو	و	چشمه	س ــوه،	گ می
چشــم	اندازی	لطیــف	و	دلنــواز	را	بــه	روی	مهمانــان	و	

مســافران	می	گشــاید.
و	 تمشـک	 ازجملـه	 وحشـی	 میوه	هـای	 و	 درختـان	 انـواع	
بهره	گیـری	از	خـواص	دارویـی	گیاهـان	بومـی	محـل	ازجمله	
آویشـن	از	سـوی	مردم	روسـتا	ازجمله	نکات	مهمی	اسـت	که	

چشـم	هـر	بیننـده	ای	را	بـه	خـود	جلـب	می	کنـد.

ــتان  ــگاه اس ــبزترین تفرج ــتای »کلم«سرس روس
ــتان ــل تابس ــالم در فص ای

روســتای	زیبــای	کلــم	واقــع	در	شهرســتان	بــدره	بــه	دلیــل	
ــار	تاریخــی	تفرجــگاه	 ــودن	و	آث طبیعــت	سرســبز،	خنــک	ب
بیشــتر	مــردم	اســتان	در	فصــل	تابســتان	بــه	شــمار	مــی	رود.
طبیعــت	چهارفصــل	اســتان	ایــالم	باعــث	شــده	ایــن	اســتان	
در	هــر	فصــل	ســال	جاذبه	هــای	منحصربه	فــردی	بــرای	

گردشــگران	و	مســافران	داشــته	باشــد.
در	فصــل	تابســتان	مناطــق	مختلفــی	در	اســتان	ایــالم	
ــالم	 ــتان	ای ــگری	اس ــدف	گردش ــتاهای	ه ــوص	روس به	خص
ــه	 ــا	ب ــالم	در	آنج ــتان	ای ــردم	اس ــتر	م ــه	بیش ــود	دارد	ک وج
ــوای	 ــوش	آب	وه ــق	خ ــی	از	مناط ــد.	یک ــح	می	پردازن تفری

اســتان	ایــالم	به	خصــوص	در	فصــل	تابســتان	روســتای	
ــت. ــم	اس ــگری	کل ــدف	گردش ه

ــدره	شهرســتان	دره	شــهر	 ــع	بخــش	ب ــم	از	تواب روســتای	کل
در	فاصلــه	3۰	کیلومتــری	شــمال	غربــی	شــهر	بــدره	و	۱2۰	
کیلومتــری	جنــوب	شــرقی	شــهر	ایــالم	قــرار	گرفتــه	اســت.
ــوه	 ــات	کبیرک ــا	و	ارتفاع ــان	کوه	ه ــه	در	می ــم	ک روســتای	کل
در	یــک	دره	سرســبز	بــا	میانگیــن	ارتفــاع	هــزار	و	۵۰۰	متــر	از	
ســطح	دریــا	واقع	شــده،	اقلیمــی	معتــدل	و	کوهســتانی	دارد	و	
آب	وهــوای	آن	در	فصــول	بهــار	و	تابســتان	معتــدل	و	مطبوع	و	

در	زمســتان	ســرد	اســت.
بــه	دلیــل	آب	وهــوای	خنــک،	ایــن	روســتا	در	فصــل	تابســتان	
میهمــان	هــزاران	گردشــگر	و	مســافر	حتــی	از	دیگــر	نقــاط	
ــی	 ــف	گیاه ــای	مختل ــات،	گونه	ه ــود	باغ ــت.	وج ــور	اس کش
و	رودخانــه	پرآبــی	کــه	از	دامنــه	کبیرکــوه	سرچشــمه	
ــق	 ــن	مناط ــی	از	زیباتری ــه	یک ــه	را	ب ــن	منطق ــرد،	ای می	گی

ــاخته	اســت. ــدل	س ــتان	مب اس
ــوه	 ــمال	کبیرک ــه	از	ش ــم	ک ــمه	زالل	کل ــی	چش در	نزدیک
سرچشــمه	می	گیــرد،	چندیــن	مرکــز	پــرورش	ماهــی	
احــداث	شــده	اســت.	در	اطــراف	ایــن	رودخانــه،	باغــات	انبــوه	
ــم	نواز	و	 ــیار	چش ــر	بس ــه	مناظ ــود	دارد	ک ــترده	ای	وج و	گس
زیبایــی	ایجــاد	کرده	انــد.	ایــن	باغ	هــا	در	فصــول	بهــار	و	
ــرای	اســتراحت	 ــج	و	آرامــی،	ب تابســتان	فضاهــای	بســیار	دن
ــم	 ــت	فراه ــه	طبیع ــدان	ب ــگران	و	عالقه	من ــراق	گردش و	ات

می	آورنــد.

مناطق توریستی ایالم در فصل تابستان
عبدالمالــک	شــنبه	زاده	مدیــرکل	میــراث	فرهنگــی	اســتان	
ایــالم	گفــت:	اســتان	ایــالم	دارای	بیــش	از	2۰۰	جاذبــه	
ــل	 ــا	در	فص ــتر	آن	ه ــه	بیش ــت	ک ــی	اس ــگری	طبیع گردش

تابســتان	قابل	اســتفاده	بــرای	گردشــگران	اســت.
وی	بیــان	داشــت:	در	اســتان	ایــالم	آبشــارهای	زیــادی	مثــل	
ــه	در	فصــل	 ــا«	در	شهرســتان	ملکشــاهی	وجــود	دارد	ک »ام

ــرای	گردشــگران	جــذاب	باشــد. ــد	ب تابســتان	می	توان
شــنبه	زاده	بــا	اشــاره	بــه	وجــود	منطقــه	توریســتی	»میمــه«	
در	شهرســتان	دهلــران	اظهــار	داشــت:	بــا	توجــه	بــه	موقعیت	
ــه	 ــوط	حاشــیه	جــاده	میم ــان	بل ــی،	درخت خــاص	جغرافیای
ــب	 ــان،	مناس ــه	آبدان ــه	ب ــاهی	و	میم ــتان	ملکش ــه	شهرس ب
بــودن	آب	وهــوا،	وجــود	انــواع	باغــات	میــوه	تابســتانه،	
وجــود	مراکــز	پــرورش	ماهــی	قــزل	آال،	ســرانه	فضــای	ســبز	
ــی	 ــی	و	طبیع ــای	مذهب ــا	و	جاذبه	ه ــد	پارک	ه مناســب	مانن
روزهــای	پنجشــنبه	و	جمعــه	شــهر	میمــه	مملــو	از	مســافران	

ــهرهای	 ــالم	و	بعضــی	ش ــتان	ای ــر	اس ــگران	از	سراس و	گردش
هم	جــوار	اســت.

ــن	 ــرار	گرفت ــل	ق ــه	دلی ــه	ب ــهر	میم ــرد:	ش ــح	ک وی	تصری
ــال	 ــاه	س ــن	م ــا	در	گرم	تری ــطح	دری ــی	از	س ــاع	باالی در	ارتف
)مــرداد(	حــدود	۱۵	درجــه	بــا	مرکز	شهرســتان	اختــالف	آب	

ــی	دارد. و	هوای
ــرد:	از	 ــوان	ک ــالم	عن ــتان	ای ــی	اس ــراث	فرهنگ ــرکل	می مدی
دیگــر	جاذبه	هــای	مهــم	اســتان	در	فصــل	تابســتان	منطقــه	
توریســتی	دربنــد	در	شهرســتان	بــدره	اســت،	منطقــه	دربنــد	
بــا	داشــتن	کوه	هــای	مرتفــع،	درختــان	بلــوط،	آب	کبیرکــوه،	
ــه	تاریخــی	یکــی	از	مناطــق	جــذاب	اســتان	 آبشــار	و	منطق
ایــالم	بــرای	گردشــگران	در	فصــل	تابســتان	اســت	و	دیــدن	
ــای	 ــوص	کوه	ه ــگری	به	خص ــای	گردش ــار	و	جاذبه	ه ــن	آث ای
بلنــد	در	کنــار	سرســبزی	و	بکــری	چشــم	هــر	گردشــگری	را	

ــد. ــره	می	کن خی
ــالم	در	 ــد	در	ای ــه	س ــای	دریاچ ــه	زیبایی	ه ــاره	ب ــا	اش وی	ب
تابســتان،	گفــت:	ســد	ایــالم	کــه	در	ســال	های	اخیــر	باهــدف	
اصلــی	تأمیــن	آب	شــرب	شــهر	ایــالم	بــه	بهره	بــرداری	
رســیده	اســت	در	همــه	فصــول	ســال	به	خصــوص	تابســتان	
ــات	 ــدن	اوق ــد	گذران ــه	به	قص ــت	ک ــی	اس ــو	از	جمعیت ممل

ــد. ــاب	می	کنن ــا	را	انتخ ــل	زیب ــن	مح ــود	ای ــت	خ فراغ
ــوان	از	دیگــر	جاذبه	هــای	 	وی	تصریــح	کــرد:	ســد	کنگیــر	ای
ــن	 ــی	در	ای ــات	خوب ــون	امکان گردشــگری	اســت	کــه	هم	اکن

منطقــه	بــرای	گردشــگران	فراهــم	شــده	اســت.
شــنبه	زاده	تصریــح	کــرد:	شــش	روســتای	هدف	گردشــگری	
شــامل	حیدرآبــاد،	کلــم،	ســراب	کالن،	پشــت	قلعــه،	زنجیــره	
علیــا	و	ســنگ	ســفید	وجــود	دارد	کــه	هریــک	دارای	
ویژگی	هــای	منحصربه	فــردی	هســتند	کــه	به	خصــوص	
بــا	داشــتن	آثــار	طبیعــی	در	فصــل	تابســتان	مناســب	

ــتند. ــگران	هس گردش
اســتان	ایــالم	در	منطقــه	ای	کوهســتانی	در	حاشــیه	جنــوب	
ــتر	 ــت	و	بیش ــه	اس ــرس	قرارگرفت ــته	کوه	های	زاگ ــی	رش غرب
مســاحت	اســـتان	را	مناطــق	کوهســتانی،	تپــه	کوهســتانی	و	
ــد	 ــیب	های	تن ــه	ش ــه	ب ــد	ک ــکیل	می	ده ــور	تش ــا	تپه	ماه ی
ــای	 ــوند.	دره	ه ــتهی	می	ش ــاع	منـ ــم	ارتف ــت	های	ک در	دش
غارهــای	 طرب	انگیــز،	 آبشــارهای	 و	 رودهــا	 شــگفت،	
ــای	 ــیده،	اقلیم	ه ــک	کش ــه	فل ــر	ب ــای	س ــر،	کوه	ه بی	نظی
ــت،	 ــوه	و	دش ــی	ک ــواری	دیدن ــی،	هم	ج ــوع	آب	و	هوای متن
ــم	اندازهای	 ــی	و	چش ــت	وحش ــگ	طبیع ــزار	رن ــادگی	ه س
ــل	 ــران	تبدی ــه	شــاهکار	خلقــت	ای ــالم	را	ب ــع	اســتان،	ای بدی

ــت. ــرده	اس ک

ــگری تابستانی گردش
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ــتانی،آبی،اقلیمی	 ــه	کوهس ــن	جاذب ــان	چندی ــدن	همزم دی
ــوز«	 ــوان	در	»زن ــی	ت ــه	را	م ــن	فاصل ــی	در	کمتری و	فرهنگ
پایتخــت	ســیب	ایــران	تجربــه	کــرد	کــه	ایــن	منطقــه	را	بــه	
یکــی	از	بهتریــن	مجموعــه	توپوگرافــی	تبدیــل	کــرده	اســت.
ــودن،		داشــتن	پوشــش	چــرب	 ــدار	ب ــذ،	آب ــزه	لذی ــم	و	م طع
گونــه	و	رنــگ	قرمــز	خوشــرنگ	از	عمــده	ویژگــی		هــای	ایــن	
ــای	 ــانه		ه ــاس	افس ــه	براس ــی	ک ــت،	محصوالت ــول	اس محص
قدیمــی	منطقــه،	ســرخی	آن	براثــر	تابــش	نــور	ســتاره	قطبی	
ــوز	 ــوز«	اســت؛	زن اســت؛	ایــن	هــا	ویژگــی	هــای	ســیب	»زن
شــهری	اســت	در	2۵	کیلومتــری	شــمال	شهرســتان	مرنــد	و	
در	کنــار	جــاده	ارتباطــی	تبریــز	جلفــا	قــرار	دارد،	شــهری	کــه	
ــاغ	شــهرهای	 ــه	گــواه	اســناد	تاریخــی	یکــی	از	زیباتریــن	ب ب
ایــران	اســت؛	شــهری	کــه	ســومین	درالفنــون	ایــران	در	آنجــا	
تاســیس	شــده	و	بــه	ایــن	جهــت	ســطح	تحصیــالت	عمومــی	

مــردم	ایــن	شــهر	و	روســتاهای	اطــراف	باالســت.
ــهر	 ــن	ش ــاره	ای ــرد	درب ــورخ	و	جهانگ ــتوفی	م ــد	اهلل	مس حم
مــی	نویســد:	»زنــوز	قصبــه	ای	اســت	باغســتان	فــراوان	دارد	
حاصلــش	غلــه	و	انگــور	و	میــوه	بــه	تخصیــص	ســیب	ســفید	
قبلــی	مــی	خواننــد	عظیــم	خــوب	اســت	حقــوق	دیوانیــش	

ســه	هــزار	دینــار	اســت«.
زنــوز	در	خاطــرات	ناصرالدیــن	شــاه	نیــز	آمــده	اســت:	»عجب	
ده	و	ییالقــی	اســت،	ســبز	و	خــرم	در	دامنــه	کوهــی	بــه	قــدر	
البــرز	واقــع	اســت	ولــی	وســیع	تــر،	تمــام	دیــم	کاشــته	انــد،	
ــن	 ــر	ده	از	ای ــا	دیگ ــاد	دارد،	در	دنی ــای	زی ــمه	ه ــرم،	چش خ
بهتــر	نمــی	شــود	مثــل	یکــی	از	قطعــات	بهشــت	اســت	کــه	
ــی	ارزد	 ــن	م ــه	ای ــد،	ب ــذارده	ان ــم	گ ــوز	اس ــا	آورده	و	زن اینج
ــد	و	 ــالق	اینجــا	بیای ــرای	یی ــران	ب ــه	آدم	مخصوصــا	از	طه ک
مراجعــت	نمایــد،	عاشــق	ایــن	ده	زنــوز	شــدم،	خالصــه	ســوار	
کالســکه	شــده	راندیــم	راندیــم	گاهــی	ســرازیر	گاهی	ســرباال	

امــا	راه	کالســکه	خــوب	بــود«.

تولید ۴۰ نوع سیب در زنوز
ــی	 ــیب،	م ــام	س ــا	ن ــوز	را	ب ــهر	زن ــران	ش ــردم	ای ــتر	م بیش
ــته	شــده	اســت:	 ــز،	نوش ــهر	نی ــن	ش ــند،	در	ورودی	ای شناس
»بــه	پایتخــت	ســیب	ایــران	خــوش	آمدیــد«.	ســیب	تولیدی	
ــن	منطقــه	 ــوان	نمــادی	دائمــی	ای ــه	عن ــن	شــهر	امــروز	ب ای
مشــهور	شــده	و	گردشــگران	داخلــی	و	خارجــی	زیــادی	را	بــه	

ــن	منطقــه	از	آذربایجــان	جــذب	مــی	کنــد. ای
ــوده	و	 ــورد	توجــه	ب ــاز	م ــوز	از	دیرب ــداری	زن کشــاورزی	و	باغ
بــه	لحــاظ	اســتعداد	منطقــه	بــه	فــرآورده	هــای	ســر	درختی،	
ســیب	زنــوز	شــهرت	بیشــتری	نســبت	بــه	ســایر	جاذبــه	های	
آن	پیــدا	کــرده	اســت	بــه	طــوری	کــه	امــروزه	۱۰	هــا	گونــه	

ســیب	بومــی	در	بــاغ	هــای	ایــن	شــهر	تولیــد	مــی	شــود.
ــزان	تولیــد	در	صــدر	 ــت	و	می ــر	کیفی ــوز	از	نظ ــیب	زن س
ــرار	دارد،	هــر	چنــد	 ــوز	ق محصــوالت	ســر	درختــی		هــای	زن
انــواع	مختلــف	زردآلــو،	گالبــی،		گــردو،	آلــو،	آلبالــو،	گیالس	و	
ســر	درختــی		هــای	دیگــر	در	اقتصــاد	باغــداران	منطقــه	نقش	
دارد،	امــا	ســیب	بــه	لحاظ	ســرآمد	بــودن	کیفیــت	و	انــواع	آن	

جایــگاه	ممتــازی	پیــدا	کــرده	اســت.
ــوع	ســیب	تولیــد	مــی		شــود	کــه	از	 ــوز	حــدود	۴۰	ن در	زن
ــه	 ــلطانی،	بالج ــاال،	س ــه	قاب ــوان	ب ــی		ت ــا	م ــن	آنه مهمتری

	ای،		اســدکوهی،	شیشــه		ای،		مشــکی،	مشــکی	قرمــز،	مــی	
ــی	 ــزه،	لبنان ــا،		پایی ــر	آلم ــل	آلما،	پی ــا،		قیزی ــوش	یارآلم خ
ــذ،	 ــزه	لذی ــم	و	م ــز	اشــاره	کــرد؛	طع ــی	قرم ســفید	و	لبنان
آبــدار	بــودن،		داشــتن	پوشــش	چــرب	گونــه	و	رنــگ	قرمــز	
ــیب	 ــردرختی	س ــای	س ــی		ه ــده	ویژگ ــرنگ	از	عم خوش
ــای	 ــانه		ه ــاس	افس ــر	اس ــه	ب ــیب	هایی	ک ــت؛	س ــوز	اس زن
ــتاره	 ــور	س ــش	ن ــر	تاب ــر	اث ــرخی	آن	ب ــه	س ــی	منطق قدیم

ــت. ــی	اس قطب
ــوز	اســت	کــه	 »پائیــزه	آلماســی«	همــان	ســیب	معــروف	زن
ــوز	 ــه	»زون ــوز	ب ــزد	خــاص	و	عــام	شــده	و	در	خــارج	از	زن زبان
آلماســی«	معــروف	اســت،	اگــر	یکــی	از	ایــن	ســیب	هــا	را	گاز	
بزنیــد	بــه	خــوش	خوراکــی	آن	پــی	مــی	بریــد،	رنــگ	و	مــزه	
ــه	خــود	جلــب	 ایــن	ســیب	هــم	چشــم	هــر	بیننــده	ای	را	ب
ــه	یکدیگــر	 ــد	زدن	دو	درخــت	ب ــد	چــرا	کــه	از	پیون مــی	کن

تولیــد	مــی	شــود.
خانــواده	هــای	زنــوزی	از	ایــن	محصــول،	عــالوه	بــر		نگهداری	
در	ســردخانه	و	انبارهــا	بــرای	مصــرف	خانــواده،	برگه	درســت	
ــا	 ــه	آن	»آلم ــه	ب ــد	ک ــی	پزن ــتان	م ــد	و	در	زمس ــی	کنن م

پیشمیشــی«	مــی	گوینــد.

خاک سفیدی که به هنر کیمیا شد
ــش	از	 ــازی	بی ــرامیک	س ــوز	س ــتی	زن ــع	دس ــن	صنای در	بی
صنایــع	دیگــر	دارای	اهمیــت	اســت،	تــا	مــدت	هــای	زیــادی،	
ســفالگران	مناطــق	دیگــر	هــم	از	خــاک	ســفید	زنوز	اســتفاده	
مــی	کردنــد؛	از	طرفــی	به	دلیــل	وابســتگی	کیفیــت	هنرهای	
بومــی	بــه	امکانــات	منطقــه،	اهالــی	زنــوز	بــه	خوبــی	از	ایــن	
فرصــت	بهــره	بــرده	و	هنرمنــدان	ماهــری	از	در	ایــن	منطقــه	
در	صنعــت	ســفالگری	تربیــت	کردند؛	حــدود	۶۰	ســال	پیش	
هــم	اســتاد	عبــاس	و	احمــد	قابچــی	از	زنــوز	بــه	تبریــز	رفته	و	
بــا	تأســیس	کارگاه	ســفالگری	در	محلــه	ســرخاب	تبریــز	این	

روش	تولیــد	را	آغــاز	و	تــا	بــه	امــروز	پــی	گرفتنــد.
ــوژی	 ــود	و	تکنول ــاب	ب ــی	نای ــروف	چین ــه	ظ ــی	ک 	در	زمان
ــرار	داشــت،	 ــار	ایــن	کشــور	ق ســاخت	ایــن	ظــروف	در	اختی
ــوز	بــه	دلیــل	ســفیدی	اش	بــرای	ســاخت	بــدل	 از	خــاک	زن
چینــی	اســتفاده	مــی	کردنــد	و	ظروفــی	کــه	از	آن	بــه	دســت	

ــه	چینــی	داشــت. مــی	آمــد،	شــباهت	هایــی	هــم	ب
	

بهترین منطقه اکوتوریستی ایران
دیــدن	همزمــان	چندیــن	جاذبــه	کوهســتانی،	آبــی،	اقلیمــی	
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ــوان	در	 ــه	از	یکدیگــر	را	مــی	ت و	فرهنگــی	در	کمتریــن	فاصل
زنــوز	تجربــه	کــرد	کــه	ایــن	منطقــه	را	بــه	یکــی	از	بهتریــن	
مجموعــه	هــای	طبیعــی	و	توپوگرافــی	ایــران	تبدیــل	کــرده	
اســت.	ایــن	شــهر	شــاید	در	تاسیســات	گردشــگری	کمبــود	
دارد	امــا	میهمــان	نــوازی	مــردم	ایــن	دیــار،	ایــن	فقــر	

ــرده	اســت. ــران	ک ــگری	را	جب گردش
ــت	 ــکان	و	طبیع ــک	م ــال	ی ــه	دنب ــه	ب ــی	ک ــرمایه	گذاران س
بکــر	و	زیبــا	بــرای	ورزش	هــا	و	بــازی	هایــی	از	قبیــل	کایــت	
ســواری	و...	هســتند،	ســری	بــه	صخــره	هــای	ممتــد	و	زیبای	
ســلدرم	در	حاشــیه	بســتر	رودخانــه	ســد	زنــوز	بزننــد،	ایــن	
طبیعــت	فــوق	العــاده،	چشــم	انــداز	و	قابلیــت	منطقــه	را	برای	
برگــزاری	تورهایــی	ماننــد	طبیعــت	گــردی،	صخــره		نــوردی،	

کایــت	ســواری	و...	مســتعد	نشــان	مــی	دهــد.
	

تجربه دمای ۱۲ درجه در آبشار »دامجی قیه«
ــا	 ــراوش	کــرده	و	ب ــان	ســنگ	هــای	آهکــی	ت آبشــاری	از	می
صــدای	آهنگیــن	بــه	درون	چالــه	در	مجــاورت	ایــن	ســنگ	ها	
مــی	ریــزد،	ایــن	موســیقی	زیبــای	طبیعــت	را	مــی	توانیــد	در	
آبشــار	»دامجــی	قیــه«	در	شــرق	روســتای	درق	در	فاصلــه	3	
کیلومتــری	شــمال	شــرقی	شهرســتان	زنــوز	بشــنوید؛	ارتفاع	
ــری	از	 ــاع	2۰۰۸	مت ــر	و	در	ارتف ــدود	۵	مت ــار	در	ح ــن	آبش ای

ســطح	دریــا	واقــع	شــده	اســت.
ــرقی	اســت	 ــان	ش ــتان	آذربایج ــتاهای	اس ــی	از	روس درق	یک
ــد	 ــوزق	بخــش	مرکــزی	شهرســتان	مرن کــه	در	دهســتان	زن
ــی	جــزو	مناطــق	سردســیر	 ــع	شــده		و	از	نظــرآب	و	هوای واق
ایــران	محســوب	مــی		شــود	کــه	دارای	زمســتان	هــای	ســرد	
ــه	نســبت	ســرد	و	تابســتان	هــای	 طوالنــی	و	بهــار	و	پاییــز	ب

ــدل	اســت. معت
ــه	 ــالیانه	۱2	درج ــای	س ــن	دم ــد	میانگی ــی	خواهی ــر	م اگ
ســانتی	گــراد	را	بــه	ویــژه	در	فصــل	تابســتان	تجربــه	کنیــد،	
ــراف	 ــه	در	اط ــی	قی ــار	دامج ــه	آبش ــری	ب ــت	س ــی	اس کاف
ــق	 ــه	از	طری ــه	آبشــار	دامجــی	قی ــد،	دسترســی	ب ــوز	بزنی زن
ــوز،	بعــد	از	 ــا،	ســه	راهــی	زن ــه	جلف ــد	ب جــاده	ارتباطــی	مرن
شهرســتان	زنــوز،	روســتای	درق	امکانپذیــر	اســت.	آبشــار	در	
ــن	 ــس	از	زمی ــتای	درق	پ ــرق	روس ــری	ش ــه	2	کیلومت فاصل

ــت. ــع	اس ــاورزی	واق ــای	کش ه
	

یــادگاری مرتفــع از آخریــن پادشــده ســلجوقیان در 
زنــوز

ــلجوقیان	در	 ــاه	س ــن	پادش ــنجر«	آخری ــلطان	س ــی	»س وقت
یکــی	از	جنــگ	هــا	از	قراختائیــان	شکســت	خــورد	و	در	کــوه	
ــن	 ــدی	کــه	در	ای ــه	پیرعاب ــن	منطقــه	آواره	شــد	و	ب هــای	ای
ــد؛	 ــا	مان ــی	در	آنج ــاه	آورد	و	مدت ــت	پن ــه	ای	داش ــوه	کلب ک
شــاید	فکــر	نمــی	کــرد	کــه	ایــن	کــوه	در	آینــده	ای	دور	بــه	
نــام	او	مشــهور	شــده	و	بــه	یــک	مکانــی	گردشــگری	تبدیــل	

مــی	شــود.
ــا	 ــی	ب ــام	کوه ــنجر«	ن ــلطان	س ــا	»س ــر«	ی ــلطان	زنجی »س
ارتفــاع	3	هــزار	و	22۵	متــر	در	ناحیــه	زنــوز	اســت،	ایــن	کــوه	

ــرار	دارد. ــوز	ق در	شــرق	شــهر	زن
ــگاه	 ــوان	زیارت ــه	عن ــز	ب ــد	نی ــر	زاه ــگاه	آن	پی ــروزه	آرام ام
مــورد	توجــه	شــهروندان	و	شــهرهای	همجــوار	اســت،	امــا	
ــام	فصــول،	 ــرف	در	تم ــودن	آن	از	ب ــیده	ب ــت	پوش ــه	جه ب
تنهــا	امــکان	صعــود	در	مــاه	هــای	گــرم	ســال	بــرای	عمــوم	
ــاع	 ــطه	ارتف ــه	واس ــوه	ب ــن	ک ــن	ای ــت،	همچنی ــر	اس میس
ــه	 ــأء	رودخان ــه	دارد	منش ــی	ک ــری	خوب ــب	و	برفگی مناس
ــوه	از	 ــن	ک ــون	ای ــق	پیرام ــن	مناط ــای	و	همچنی ــوز	چ زن

ــت. ــر«	اس ــار	»گل	آخی ــه	آبش جمل
	

پلی	با	تمام	تناسبات	محیطی
مهندســان	و	معمــاران	دانشــگاه	ندیــده	در	۱2۵	ســال	پیــش،	
ــروز	 ــه	ام ــد	ک ــوز	کردن ــل	در	زن ــک	پ ــاخت	ی ــه	س ــدام	ب اق
متعجــب	همــگان	را	برانگیختــه	اســت،	چــرا	کــه	در	ســاخت	
ایــن	پــل،	تمــام	تناســبات	محیطــی	بــه	نحــو	کامــل	رعایــت	
شــده	اســت،	در	مــکان	یابــی	پــل	نیــز	بهتریــن	گزینــه	ممکن	
ــت	شــده	 انتخــاب	شــده	و	ارزش	هــای	ســازه	ای	در	آن	رعای

اســت.
»قــزل	کرپــی«	ایــن	پــل	قدیمــی	دارای	پایــه	هــای	صخــره	
ــت	 ــن	جه ــه	همی ــربرآورده	ب ــن	س ــه	از	دل	زمی ای	اســت	ک
ســیل	قــادر	بــه	تخریــب	آن	نیســت،	امــا	بــه	علــت	نزدیکــی	
پایــه	هــای	پــل	کــه	در	بعضــی	از	جاهــا	بــه	کمتــر	از	2	متــر	
مــی	رســد،	در	بعضــی	از	مواقــع	که	ســیالب	هــای	عظیــم	راه	
مــی	افتــد	و	درختــان	و	ســنگ	هــای	بــزرگ	را	از	جــا	کنــده	
ــرده	و	 ــر	ک ــل	گی ــر	پ ــان	در	زی ــی	آورد،	درخت ــود	م ــا	خ و	ب
دریاچــه	بزرگــی	پشــت	پــل	ایجاد	مــی	گــردد	و	ســیل	از	روی	

پــل	ســرازیر	مــی	شــود.
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قایق	ســواری	و	ماهی	گیــری	در	دریاچــه	زیبــای	»گهــر«،	
طبیعت	گــردی	در	دره	معــروف	»نــی	گاه«	و	برف	بــازی	در	
»تونــل	برفــی	آلــپ	ایــران«	را	بــا	ســفر	بــه	پایتخــت	طبیعــت	

ایــران	تجربــه	کنیــد.
ــران	 ــن	شهرســتان	های	ای شهرســتان	دورود	یکــی	از	زیباتری
ــبز	دارای	 ــی	و	سرس ــی	دیدن ــل	طبیعت ــه	دلی ــه	ب ــت	ک اس
شــهرت	زیــادی	در	میــان	عالقه	منــدان	بــه	گردشــگری	

ــت. ــا	اس ــای	دنی ــی	در	جای	ج طبیع
بیشــتر	شــهر	دورود	در	منطقــه	ای	دشــت	ماننــد	واقع	شــده	
و	بخــش	کوچکــی	از	آن	بــر	کوهپایــه	قــرار	دارد.	دورود	در	
ــکل	 ــره«	ش ــره«	و	»مارب ــه	»تی ــی	دو	رودخان ــل	تالق مح

گرفتــه	اســت.
ــتان	 ــن	شهرس ــترانکوه	در	ای ــم	اش ــته	کوه	عظی ــود	رش وج
ــر	 ــراوت	گه ــه	پرط ــود	دریاچ ــران«،	وج ــپ	ای ــب	»آل ــا	لق ب
ــتانی	در	 ــای	کوهس ــن	دریاچه	ه ــی	از	زیباتری ــوان	یک به	عن
ــدد،	واقع	شــدن	 ــری	آبشــارهای	متع ــان،	قرارگی ــران	و	جه ای
ــی	خاصــی	برخــوردار	اســت،	 ــه	از	زیبای ــوه	دورود	ک ــز	ک پری
ــا	 ــود	دره	زیب ــارون،	وج ــای	ق ــی	و	زیب ــاالب	فصل ــود	ت وج
و	شــگفت	انگیز	نــی	گاه	و	همچنیــن	وجــود	دشــت	های	
ــای	پایتخــت	 ــا	بخشــی	از	زیبایی	ه ــون	دورود	تنه ــه	واژگ الل

ــت. ــران	اس ــت	ای طبیع
مناطــق	 از	 یکــی	 اشــترانکوه	 حفاظت	شــده	 منطقــه	
منحصربه	فــرد	و	پرجاذبــه	طبیعــی	غــرب	کشــور	اســت	
ــت	محیطی	و	 ــرایط	زیس ــورداری	از	ش ــاظ	برخ ــه	لح ــه	ب ک
ــای	زمین	شناســی	زیســتگاه	مناســب	و	مســتعدی	 ویژگی	ه
بــرای	رشــد	و	تکثیــر	وحــوش	به	خصــوص	پســتانداران	

می	شــود. محســوب	

آلپ ایران را بشناسید
اشـترانکوه	به	دلیل	واقع	شـدن	در	قلب	سلسـله	جبال	زاگرس	
دارای	قلـل	سـرد	مرتفع	باالی	سـه	هـزار	و	۵۰۰	متر	از	سـطح	
دریـا	و	همچنیـن	دره	هـای	نسـبتاً	گـرم	اسـت.	اشـترانکوه	
رشـته	کوهی	بـه	طـول	تقریبـی	۵۰	کیلومتـر	اسـت	کـه	در	

جهـت	شـمال	غربی-جنـوب	شـرقی	امتـداد	دارد.
یخچال	هــای	طبیعــی	و	دائمــی	ایــن	رشــته	کوه	کــه	
یکــی	از	زیباتریــن	کوه	هــای	کشــور	بــه	شــمار	مــی	رود،	در	
ــخ	پوشــیده	اســت.	اشــترانکوه	در	 ــرف	و	ی تمــام	ســال	از	ب
جنــوب	شــهر	دورود	و	ازنــا	قــرار	دارد	و	بــه	»آلــپ	ایــران«	
نیــز	معــروف	اســت؛	البتــه	ایــن	نــام	تنهــا	بــه	خاطــر	بلنــد	
ــل	 ــه	دلی ــه	ب ــت	بلک ــه	اس ــق	نگرفت ــه	آن	تعل ــودن	آن	ب ب
شــیب	تنــد	کوه	هایــش	و	دره	هــای	جــوان	و	»وی«	شــکل	
ــه	آن	 ــن	قل ــاع	بلندتری و	یخچال	هــای	طبیعــی	اســت.	ارتف

ــران	۴۱۵۰	اســت. ســن	ب
ــه	حفاظت	شــده	 ــن	منطق ــای	ای ــن	جاذبه	ه ــی	از	مهم	تری یک
ــه	 ــت	ک ــران	اس ــیرین	ای ــه	آب	ش ــن	دریاچ ــود	زیباتری وج
ــه	 ــد	و	البت ــی	می	کن ــادی	را	میزبان ــگرانی	زی ــاالنه	گردش س
ظرفیت	هــای	موجــود	در	منطقــه	پذیــرای	ایــن	حجــم	

ــت. ــگر	نیس گردش

»نگین اشترانکوه« گردشگران را فرامی خواند
ــه	»نگیــن	اشــترانکوه«	معــروف	اســت	 دریاچــه	گهــر	کــه	ب
ــمار	 ــه	ش ــران	ب ــی	ای ــای	طبیع ــن	دریاچه	ه ــی	از	زیباتری یک
ــان	 ــا	در	می ــطح	دری ــر	از	س ــاع	23۶۰	مت ــا	ارتف ــی	رود	و	ب م

منطقــه	حفاظت	شــده	اشــترانکوه	واقع	شــده	اســت.
ایــن	دریاچــه	در	منطقــه	حفاظــت	شــده	اشــترانکوه	و	بیــن	

ــرار	 ــرو	الیگــودرز	و	بخــش	مرکــزی	دورود	ق بخــش	زز	و	ماه
دارد.

ــد	 ــا	ح ــین	رو	ت ــتن	راه	ماش ــبب	نداش ــه	س ــر	ب ــه	گه دریاچ
زیــادی	از	خرابــی	و	آلودگــی	بــه	دســت	انســان	بــه	دور	
ــق	 ــه	از	طری ــن	دریاچ ــه	ای ــی	ب ــوه	دسترس ــت.	نح مانده	اس
ولــی	 اســت	 امکان	پذیــر	 الیگــودرز	 و	 شــهرهای	دورود	
ــه	ایــن	دریاچــه	از	مســیر	 ــرای	دسترســی	ب آســان	ترین	راه	ب

شهرســتان	دورود	اســت.
ــه	قله	هــای	اشــترانکوه	صعــود	می	کننــد	 کوهنوردانــی	کــه	ب
معمــوالً	بــرای	رســیدن	بــه	گهــر	از	مســیر	روســتای	طیــان	و	
ــرای	رفتــن	از	مســیر	طیــان	 بیدســتانه	حرکــت	می	کننــد.	ب
ــرد	و	در	 ــتفاده	ک ــهر	اس ــن	تهران-خرمش ــوان	از	راه	آه می	ت
ــاده	شــد.	 ــا	از	قطــار	پی ــد	از	ایســتگاه	ازن ــد	بع ایســتگاه	دربن
از	شــهر	دورود	تــا	چشــمه	خیــه	)کلــه	محمــود(	حــدود	۱۷	
کیلومتــر	جــاده	آســفالت	اســت	و	از	چشــمه	خیــه	تــا	دریاچه	

گهــر	حــدودا	۱۴	کیلومتــر	مســافت	مالــرو	اســت.
ــی	 ــد	باچهارپاهای ــند	می	توانن ــل	باش ــه	مای ــم	ک ــانی	ه کس
مثــل	قاطــر	و	االغ	کــه	توســط	افــراد	بومــی	جهــت	حمــل	بار	

ــد. ــه	دریاچــه	برون ــد،	ب ــه	می	دهن ــا	ســواری	کرای و	ی
پوشــش	گیاهــی	دریاچــه	گهــر	شــامل	درختــان	بلــوط،	بیــد،	
بــادام،	پســته	وحشــی،	گالبــی	وحشــی،	چنــار،	نــارون،	بلــوط	
مــازو،	گــردو،	انجیــر،	زبان	گنجشــک،	ســیب،	زالزالــک،	ارژن،	
کنــار	کهــور،	و	مــوی	وحشــی	اســت.	همچنیــن	گل	هــای	الله	
ــی	و	 ــاج	خروس ــی،	ت ــه	وحش ــق،	الل ــقایق،	زنب ــون،	ش واژگ

اختــر	در	منطقــه	موجــود	هســتند.
ــرای	 ــبی	ب ــتگاه	مناس ــر	زیس ــه	گه ــش	دریاچ ــات	وح حی

ــت. ــی	اس ــات	وحش ــر	حیوان ــان	و	دیگ آبزی

قایق سواری در »گهر« طبیعت گردی در »نی گاه« برف بازی در»آلپ ایران«
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دره نی گاه، »گراند کانیون« زیبای ایران
ــفیدآب	 ــام	س ــه	ن ــه	ای	ب ــر،	رودخان ــه	گه ــداد	دریاچ در	امت
جریــان	دارد	کــه	پــس	از	طــی	چنــد	کیلومتــر	وارد	یــک	دره		
نیمــه	صخــره	ای	بــا	عــرض	تقربــی	۵۰۰	متــر	می	شــود.	ایــن	
ــر	آن	جــاری	اســت	 ــه	رود	ســفیدآب	در	قع ــک	ک ــه	باری تنگ
دارای	دیواره	هــای	صخــره	ای	بلنــدی	اســت	کــه	فقــط	پیــاده	

ــرد. ــی	ک ــوان	در	آن	راهپیمای می	ت
در	امتــداد	رودخانــه	انــواع	درختــان	میــوه	ای	خــودرو	
ــروف	 ــی	گاه«	مع ــه	دره	»ن ــره	ای	ب ــن	دره		صخ ــد.	ای روئیده	ان
ــه	 ــترانکوه	و	دریاچ ــی	اش ــه	عموم ــا	منطق ــراه	ب ــت	و	هم اس
ــوان	 ــت	به	عن ــت	محیط	زیس ــازمان	حفاظ ــوی	س ــر	از	س گه
منطقــه	حفاظت	شــده	حیات	وحــش	اعالم	شــده	اســت.
ــم	و	 ــای	عظی ــه	ای	از	دیواره	ه ــک	مجموع ــی	گاه	کوچ دره	ن
ــه	 ــوان	از	آن	ب ــق	می	ت ــه	به	ح ــت	ک ــی	اس ــناخته	و	زیبای ناش

ــرد. ــام	ب ــام	»گرانــد	کانیــون«		ایــران	ن ن
کــوه	پریــز	هــم	در	۱۰	کیلومتــری	جنــوب	شــرقی	دورود	قرار	
ــی	گاه	متصــل	اســت.	 ــه	دره	معــروف	ن ــز	ب ــوب	پری دارد.	جن
ــن	 ــی	از	زیباتری ــر	یک ــاع	3۰۶۰	مت ــا	ارتف ــه	ب ــز	ک ــوه	پری ک
کوه	هــای	ایــران	بــه	شــمار	مــی	رود.	منطقــه	زیبــای	عمــارت	
و	چشــمه	وقــت	ســاعت	کــه	از	نــوادر	و	زیبایی	هــای	طبیعــت	
ــت	 ــرار	دارد.	چشــمه	وق ــوه	ق ــن	ک ــوب	ای ــز	در	جن اســت	نی
ســاعت	در	غــاری	قــرار	دارد	کــه	در	زمان	هــای	مشــخصی	آب	

ــود. ــع	و	وصــل	می	ش چشــمه	قط

سرمای تونل برفی در روزهای گرم خرداد
تونــل	برفــی	از	دیگــر	جاذبه	هــای	طبیعــی	لرســتان	در	
شهرســتان	ازنــا	اســت.	ایــن	تونــل	برفــی	به	صــورت	طبیعــی	
ــیده	 ــک	کش ــه	فل ــر	ب ــا	و	س ــه	زیب ــای	دامن ــرف	و	یخ	ه در	ب
ــه	وجــود	 ــا	ب اشــترانکوه	در	منطقــه	کمنــدان	شهرســتان	ازن
آمــده	اســت	کــه	طــول	ایــن	تونــل	بالغ	بــر	۸۰۰	متــر	وارتفــاع	

ــر	اســت. ــا	3مت ــن	2.۵	ت ــا	ســقف	بی ــل	ت آن	از	کــف	تون
سـرمای	ایـن	تونـل	رؤیایی	به	حدی	اسـت	کـه	تونـل	برفی	را	

تنهـا	می	تـوان	در	فصـول	بهار	و	تابسـتان	بازدیـد	کرد.
ــرکل	محیط	زیســت	لرســتان	 ــد	مدی ــرداد	فتحــی	بیرانون مه
ــی	 ــرد	حفاظت ــق	منحصربه	ف ــی	از	مناط ــه	یک ــان	اینک بابی
ــت،	 ــترانکوه	اس ــده	اش ــه	حفاظت	ش ــران	منطق ــتی	ای زیس
ــران	منطقــه	ای	 ــپ	ای اظهــار	داشــت:	اشــترانکوه	به	عنــوان	آل
ــوری	 ــای	جان ــی	و	گونه	ه ــش	گیاه ــاظ	پوش ــه	لح ــژه	ب وی

ــت. اس
وی	عنــوان	کــرد:	اشــترانکوه	یکــی	از	مناطق	حفاظت	شــده	ای	
ــت	 ــکارممنوع،	حفاظ ــای	ش ــت	پروژه	ه ــه	سال	هاس ــوده	ک ب
ــا	از	 ــود	ت ــرا	می	ش ــی	در	آن	اج ــای	پژوهش ــی	و	دوره	ه رویش
رونــد	تخریبــی	پوشــش	گیاهــی	آن	جلوگیــری	و	گونه	هــای	
در	معــرض	انقــراض	جانــوری	بــه	زاد	و	ولــد	متعادلــی	دســت	

پیــدا	کننــد.
مدیــرکل	محیط	زیســت	لرســتان	بابیــان	اینکــه	ایــن	منطقــه	
زیبــای	کوهســتانی	از	مناطق	رویشــی	نــادر	و	ارزشــمند	برای	
ــت:	 ــود،	گف ــوب	می	ش ــوری	محس ــاب	جان ــای	کمی گونه	ه
ــرق	 ــام	ق ــال	۱3۴۰	بان ــه	در	س ــن	منطق ــتا	ای ــن	راس در	ای
ــه	شــامل	 ــالم	شــد	ک ــون«	شــکارممنوع	اع اختصاصــی	»تی

ــود. ــی	گا«	ب ــترانکوه	و	دره	»ن ــته	کوه	اش رش

ــوری در  ــی و جان ــه گیاه ــش از ۸۰۰ گون ــود بی وج
ــترانکوه ــه اش منطق

ــال	 ــا	س ــت	ت ــن	ممنوعی ــه	ای ــان	اینک ــد	بابی ــی	بیرانون فتح
ــه	 ــی	مصوب ــال	ط ــن	س ــزود:	در	ای ــت،	اف ــه	داش ۱3۴۹	ادام
ــرق	 ــد،	ق ــر	صی ــارت	ب ــکاربانی	و	نظ ــازمان	ش ــماره	۱۸	س ش
اختصاصــی	»تیــان«	بــا	اضافــه	کــردن	ارتفاعــات	ســفیدکوه	
بــزرگ	و	کوچــک،	»پریــز«	کــوه	کوچــک	و	بــزرگ،	
ــادی	 ــینه«،	»ب ــت	کاال«،	»اس ــبز،	»تخ ــون«،	سرس »گزرس
بــزرگ	و	کوچــک«،	»گچــه«	و	»گولــک«	بــه	منطقــه	
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ــده	 ــه	حفاظت	ش ــوان	منطق ــاء	و	به	عن ــده	ارتق ــت	ش حفاظ
ــد. ــالم	ش ــترانکوه	اع اش

ــا	وســعت	۹۸,۴۰۷	 ــه	ب ــن	منطق ــه	اینکــه	ای ــا	اشــاره	ب وی	ب
هکتــار	در	جنــوب	و	جنــوب	شــرقی	شهرســتان	دورود	و	
ــتان	 ــودرز	در	اس ــا	و	الیگ ــتان	ازن ــی	شهرس ــش	غرب در	بخ
ــده	 ــه	حفاظت	ش ــزود:	منطق ــت،	اف ــده	اس ــتان	واقع	ش لرس
اشــترانکوه	از	تنــوع	زیســتی	گیاهــی	و	جانــوری	بســیار	باالیی	

برخورداراســت.
ــون	 ــرد:	تاکن ــح	ک ــتان	تصری ــت	لرس ــرکل	محیط	زیس مدی
ــه	 ــن	منطق ــوری	در	ای ــه	جان ــه	گیاهــی	و	2۷۴	گون ۶۰۰	گون
شناسایی	شــده	کــه	از۶۰۰	گونــه	گیاهــی	شناسایی	شــده	۶۸	
گونــه	آن	انحصــاری	ایــن	منطقــه	بــوده	چراکــه	ایــن	منطقــه	
ازنظــر	حفــظ	ذخایــر	ژنتیکــی	از	اهمیــت	فوق	العــاده	ای	

برخــوردار	اســت.

شگفتی های یگانه »گهر« آلپ ایران
فتحــی	بیرانونــد	بــه	جاذبه	هــای	اکو	توریســتی	منطقه	اشــاره	
ــوده	 ــر	ب ــه	گه ــا	دریاچ ــن	جاذبه	ه ــی	از	ای ــت:	یک ــرد	و	گف ک
کــه	تنــوع	زیســتی	گیاهــی	و	جانــوری	بــاال،	وجــود	دریاچــه	
و	دیگــر	چشــم	اندازهای	طبیعــی،	زمینــه	فعالیت	هــای	
علمــی،	پژوهشــی	و	گردشــگری	را	در	منطقــه	حفاظت	شــده	

اشــترانکوه	فراهــم	کــرده	اســت.
وی	بابیـان	اینکـه	دریاچه	گهر	یکـی	از	زیباتریـن	دریاچه	های	
کوهسـتانی	خاورمیانه	در	ارتفاع	دو	هـزار	و	۴۰۰	متری	در	این	
منطقـه	قـرار	دارد،	گفت:	عمـق	دریاچه	گهر	حـدود	2۸	متر	و	

مسـاحت	سـطح	آبی	آن	۱۰۰	هکتار	است.
مدیــرکل	محیط	زیســت	لرســتان	همچنیــن	ســراب	»تیــان«	

را	یکــی	از	پدیده	هــای	جالــب	زمین	شناســی	منطقــه	
ــرد. ــوان	ک ــترانکوه	عن ــده	اش حفاظت	ش

ــا	چشــمه	در	 ــن	ســراب	ی ــان	اینکــه	ای ــد	بابی فتحــی	بیرانون
ــرآب	می	شــود،	 ــاره	پ ــی	و	به	یک	ب ــور	ناگهان ــار	به	ط ــل	به اوای
ــاد	 ــان	از	ســال	آبدهــی	ســراب	زی ــن	زم ــان	داشــت:	در	ای بی
ــی	در	اواخــر	 ــس	از	مدت ــه	داشــته	و	پ ــا	ادام ــا	ماه	ه ــوده	و	ت ب
تابســتان	و	اوایــل	پاییــز	بــه	همــان	نحــو	به	یک	بــاره	
ــی	 ــی	آب	باق ــد	ب ــده	و	دوره	جدی ــا	ســال	آین خشک	شــده	و	ت

می	مانــد.

تابستان برفی در آلپ ایران
ــی	 ــای	دیدن ــر	از	جاذبه	ه ــی	دیگ ــی«	را	یک ــل	برف وی	»تون
منطقــه	اشــترانکوه	برشــمرد	و	تصریــح	کــرد:	ایــن	اثــر	
ــوب	 ــری	جن ــی	در	۱۸	کیلومت ــرد	طبیع ــا	و	منحصربه	ف زیب
ــترانکوه	 ــرقی	اش ــوب	ش ــه	جن ــا	و	منتهی	الی ــتان	ازن شهرس

قــرار	دارد.
مدیــرکل	محیط	زیســت	لرســتان	بابیــان	اینکــه	تونــل	برفــی	
بــه	دلیــل	وضعیــت	توپوگرافــی	خــاص	کــه	از	ســه	طــرف	بــه	
دیواره	هــای	بلنــد	محصورشــده	محــل	ریــزش	و	تجمــع	بــرف	
در	ماه	هــای	ســرد	ســال	اســت،	افــزود:	انباشــته	شــدن	بــرف	
در	ایــن	دره	و	تبدیل	شــدن	آن	بــه	یخچــال	و	ســپس	حرکــت	
ــده	 ــا	ش ــر	برف	ه ــل	در	زی ــر	تون ــبب	حف ــف	دره	س آب	در	ک
وتونلــی	زیبــا	و	مشــهور	تحــت	عنــوان	تونــل	برفــی	را	ایجــاد	

کــرده	اســت.
فتحــی	بیرانونــد	بــه	پوشــش	گیاهــی	منطقــه	حفاظت	شــده	
ــه	 ــی	منطق ــت:	پوشــش	گیاه ــرد	و	گف ــاره	ک ــترانکوه	اش اش
شــامل	گونه	هــای	بلــوط	ایــران،	ارس	یــا	ســرو	کوهــی،	

دامنــه،	 گــون،	 زالزالــک،	 وحشــی،	 گالبــی	 بادامــک،	
ــا،	 ــون،	کم ــه	واژگ ــی،	الل ــریش	ایران ــن،	س ــادران،	آویش بوم
ــت	 ــب،	شیرخش ــترانکوهی،	محل ــه	اش ــن،	پون کاله	میرحس

ــت. ــیر	و	...	اس ــیر،	موس ــتانی،	س لرس

منطقه حفاظت شده اشترانکوه، پارک ملی شود
وی	همچنیــن	گونه	هــای	جانــوری	شــاخص	منطقــه	
ــز،	 ــوه	ای،	کل	و	ب ــرس	قه ــی،	خ ــگ	ایران ــترانکوه	را	پلن اش
ــاه،	 ــرگ،	روب ــار،	گ ــی،	کفت ــه	وحش ــش،	گرب ــوچ	و	می ق
شــغال،	شــنگ،	کبــک	دری،	کبــک،	عقــاب	طالیــی،	
کرکــس،	کرکــس	مصــری،	شــاهین،	باالبــان،	دلیجــه	
کوچــک،	ســهره	طالیــی،	ســهره	نــوک	بــزرگ،	ســار	
ــای	 ــز	دار،	آگام ــت	مهمی ــاق،	الک	پش ــی	ج ــی،	ج صورت
صخــره	ای	فلــس	درشــت،	گرزمــار،	افعــی	شــاخ	دار،	

سوســمار	مارچشــم	عنــوان	کــرد.
ــزوم	تبدیــل	منطقــه	 ــر	ل مدیــرکل	محیط	زیســت	لرســتان	ب
ــا	 ــرد:	ب ــوان	ک ــی	عن ــارک	مل ــه	پ ــترانکوه	ب ــت	اش حفاظ
تبدیل	شــدن	ایــن	منطقــه	بــه	پــارک	ملــی	منابــع	پایــه	کــه	

ــد. ــد	مان ــدار	خواه ــوا	اســت	پای ــاک	و	ه ــان	آب،	خ هم
گردشــگری،	 زمینــه	 همچنیــن	 بیرانونــد	 فتحــی	
طبیعت	گــردی	و	اشــتغال	پایــدار،	بهره	گیــری	به	عنــوان	
زیســتگاه	های	ژنتیکــی	و	تحقیقاتــی،	افزایــش	بیشــتر	
ــل	 ــری	از	عوام ــادر	و	جلوگی ــوری	ن ــی	و	جان ــای	گیاه گونه	ه
تهدیــد	زیســت	محیطی	و	ایجــاد	اشــتغال	و	مطرح	شــدن	
ــای	 ــر	مزای ــی	را	از	دیگ ــی	و	بین	الملل ــطح	مل ــتان	در	س اس
ــی	 ــارک	مل ــه	پ ــترانکوه	ب ــه	حفاظت	شــده	اش ــل	منطق تبدی

برشــمرد.
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تدابیر اندیشیده شده برای حفاظت از اشترانکوه
ــه	حفاظت	شــده	اشــترانکوه	 ــی	مســئول	منطق خســرو	بهلول
ــرای	 ــده	ب ــیده	ش ــر	اندیش ــه	تدابی ــاره	ب ــا	اش ــخنانی	ب در	س
حفاظــت	از	منطقــه	اشــترانکوه	در	فصــل	گردشــگری	گفــت:	
ــا	تخلــف	از	مقــررات	قصــد	 ــا	راکبــان	موتورســیکلت	کــه	ب ب
ــورد	 ــند	برخ ــته	باش ــر	را	داش ــه	گه ــیر	دریاچ ــردد	در	مس ت
ــیر	 ــرای	س ــف	و	ب ــا	توقی ــیکلت	های	آن	ه ــده	و	موتورس ش

ــد	شــد. ــل	خواه ــگ	منتق ــه	پارکین ــی	ب مراحــل	قانون

وی	افــزود:	تــردد	بی	ضابطــه	موتورســیکلت	در	مســیر	
ــبب	 ــت	س ــب	محیط	زیس ــر	تخری ــالوه	ب ــر	ع ــه	گه دریاچ

ایجــاد	مزاحمــت	بــرای	گردشــگران	نیــز	می	شــود.
ــی	از	 ــا	قدردان ــترانکوه	ب ــده	اش ــه	حفاظت	ش ــئول	منطق مس
ــبختانه	 ــت:	خوش ــتان	دورود	گف ــی	شهرس ــئوالن	قضای مس
دادســتان	و	مســئوالن	قضایــی	شهرســتان	دورود	توجــه	
ــم	در	 ــراری	نظ ــت	و	برق ــه	محیط	زیس ــژه	ای	ب ــاص	و	وی خ
ــه	حفاظت	شــده	 ــر	و	حفاظــت	از	منطق ــه	دریاچــه	گه منطق

ــت	از	 ــرای	حفاظ ــی	ب ــه	قوت ــن	نقط ــد	و	ای ــترانکوه	دارن اش
ــت. ــه	اس ــن	منطق ــت	ای محیط	زیس

ــت	 ــه	رعای ــبت	ب ــرد	نس ــا	ک ــگران	تقاض ــی	از	گردش بهلول
مــواردی	کــه	بــرای	حفــظ	محیط	زیســت	اشــترانکوه	
و	 داشــته	 اهتمــام	 می	شــود	 اعــالم	 گهــر	 دریاچــه	 و	
محیط	بانــان	را	در	اجــرای	ایــن	وظیفــه	مهــم	یــاری	رســانند.

تصاویری	از	طبیعت	زیبای	دورود	را	در	زیر	می	بینید:
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گرمــای	تابســتان	در	حالــی	بســیاری	از	مــردم	را	خانــه	
ــای	داغ	 ــان	روزه ــه	مناطــق	سردســیر	کرم ــرده	ک نشــین	ک
گردشــگری	را	در	هوایــی	مطلــوب	و	خنــک	پشــت	ســر	مــی	

ــد. ــده	ان ــان	آم ــات	کرم ــه	ارتفاع ــر	ب ــزاران	نف ــذارد	و	ه گ
ــام	فصــول	 ــش	در	تم ــار	فصل ــم	چه ــا	اقلی ــان	ب ــتان	کرم اس
ســال	میزبــان	خیــل	عظیــم	گردشــگران	اســت،	در	تابســتان	
ــده	 ــردم	را	بری ــان	م ــای	هــوا	ام ــی	گرم ســال	جــاری	در	حال
ــی	 ــه	مکان ــان	ب ــتان	کرم ــع	اس ــهرهای	مرتف ــه	ش ــت	ک اس
شــاخص	بــرای	حضــور	گردشــگرانی	تبدیــل	شــده	اســت	که	

ــزان	هســتند. ــای	تابســتان	گری از	گرم
ــت،	 ــای	باف ــا	در	شهرســتان	ه ــان	غالب ــع	کرم مناطــق	مرتف
ــر	 ــد	و	اگ ــده	ان ــع	ش ــر	واق ــت	و	راب ــیر،	جیرف ــان،	بردس کرم
ایــن	روزهــا	بــه	ایــن	شــهرها	و	روســتاها	ســر	بزنیــد	جمعیت	
قابــل	توجهــی	از	اهالــی	اســتان	هــای	جنــوب	و	شــرق	کشــور	
را	مشــاهده	مــی	کنیــد	که	خانــه	هــای	روســتاییان	را	در	طول	
ــن	 ــی	ای ــت	جمیعت ــال	باف ــد	و	عم ــرده	ان ــاره	ک ــتان	اج تابس

مناطــق	نیــز	رفتــه	رفتــه	در	حــال	تغییــر	اســت.
ــوز	 ــان	هن ــوای	کرم ــوش	آب	و	ه ــق	خ ــی	از	مناط در	برخ
ــد	 دمــای	هــوا	آنقــدر	خنــک	اســت	کــه	ســاکنانش	مجبورن
ــر	 ــورت	غافلگی ــه	ص ــوا	ب ــای	ه ــند	و	دم ــرم	بپوش ــاس	گ لب
ــد	و	میــوه	هــای	سردســیری	در	 کننــده	ای	کاهــش	مــی	یاب

ــرار	دارد. ــردم	ق ــترس	م دس

اللــه زار دشــتی مملــو از گل هــای محمــدی و 
گیاهــان دارویــی

کافیســت	از	کرمــان	بــه	ســمت	شهرســتان	بافــت	کــه	یکــی	
از	زیباتریــن	شهرســتان	هــای	کرمــان	اســت،	حرکــت	کنیــد	
در	میانــه	راه	و	در	پهنــه	شهرســتان	بردســیر	بــه	منطقــه	ای	
بســیار	زیبــا	مــی	رســید	کــه	اللــه	زارش	مــی	خواننــد	ایــن	
نــام	از	آن	جهــت	بــر	ایــن	منطقــه	گذاشــته	شــده	اســت	کــه	
ــه	اســت،	 دشــت	هــای	ایــن	کوهپایــه	مملــو	از	گل	هــای	الل
دامنــه	کــوه	هــای	مرتفــع	هــزار	در	اســتان	کرمان	ســردترین	
ــن	 ــاران	تری ــر	ب ــزو	پ ــت	و	ج ــان	اس ــتان	کرم ــه	اس منطق

مناطــق	کوهســتانی	ایــران	محســوب	مــی	شــود.
ــورد	 ــات	م ــت	و	امکان ــگری	اس ــایت	گردش ــه	زار	دارای	س الل
ــوی	 ــده	و	از	س ــاد	ش ــه	ایج ــن	منطق ــگران	در	ای ــاز	گردش نی
ــز	کمــپ	گردشــگری	 ــزار	نی ــای	ه ــوه	ه ــه	ک ــر	در	دامن دیگ

ــده	اســت. ــاد	ش ایج
ــافران	در	 ــاز	مس ــورد	نی ــات	م ــگری	امکان ــایت	گردش در	س
ــالی	 ــد	خشکس ــر	چن ــت،	ه ــده	اس ــاد	ش ــه	ایج ــن	منطق ای
ایــن	روزهــا	بــارش	هــا	را	در	کرمــان	کاهــش	داده	اســت	امــا	
کمــپ	زیبــای	اللــه	زار	در	پاییــن	دســت	کــوه	هــزار	یکــی	از	
زیباتریــن	مناطــق	گردشــگری	کشــور	محســوب	می	شــود	و	

چیــزی	از	زیباییــش	کــم	نشــده	اســت.
ــرای	 ــه	یــک	نکتــه	ب ــد	ب ــه	زار	بای در	کنــار	زیبایــی	هــای	الل
ــه	زار؛	 ــه	الل ــم	ک ــه	کنی ــز	توج ــه	ای	نی ــگران	حرف گردش
بهشــت	کوهنــوردان	ایــران	اســت	زیــرا	ارتفاعــات	شــاه	کــوه	
و	اللــه	زار	در	واقــع	سرچشــمه	زیبــای	تنهــا	رودخانــه	دائمــی	
جنــوب	شــرق	کرمــان	یعنــی	هلیــل	رود	اســت	کــه	بــه	تاالب	

ــزد. ــان	مــی	ری جازموری
ایــن	منطقــه	همچنیــن	ذخیــره	گاه	گیاهــان	دارویــی	اســت.	
بــه	دلیــل	شــرایط	آب	و	هوایــی	هــر	چــه	ارتفــاع	زیــاد	تــر	می	
شــود	گونــه	هــای	گیاهــی	نیــز	تغییــر	مــی	کنــد	و	خــواص	

گیاهــان	نیــز	متغییــر	مــی	شــود.
امـا	اگـر	بخواهیم	با	منطقه	بیشـتر	آشـنا	شـویم	بایـد	بگوییم	
الله	زار	خاص	ترین	آب	و	هوا	در	شـرق	کشـور	را	دارد	و	یکی	از	
مرتفع	ترین	مناطق	مسـکونی	کشـور	محسوب	می	شـود	و	به	

نام	بـام	کرمان	نیز	شـناخته	می	شـود.
ــادی	 ــتا	و	۱۵۰	آب ــر	در	2۰	روس ــزار	نف ــه	۱۵	ه ــن	منطق ای
ــر	ســود	گل	محمــدی	 ــه	دلیــل	صنعــت	پ جمعیــت	دارد	و	ب
ــی	شــود،	 ــزوده	م ــن	روســتاها	اف ــت	ای ــر	جمعی ــر	ســال	ب ه
اللــه	زار	۱3۰	کیلومتــر	تــا	شــهر	کرمــان	فاصلــه	دارد	و	3۰۰۰	

ــاع		دارد. ــا	ارتف ــر	از	ســطح	دری مت
ارتفــاع	ایــن	منطقــه	آنقــدر	زیــاد	اســت	کــه	آب	در	دمــای	۹۰	
ــه	زار	 ــن	شــرایط	جــوی	الل ــد	و	همی ــی	آی درجــه	جــوش	م
را	بــه	منطقــه	مســاعد	بــرای	پــرورش	گل	محمــدی	تبدیــل	

کــرده	اســت.
ــد	همــه	 ــه	میــان	آی شــاید	هــر	زمــان	اســم	گل	محمــدی	ب
یــاد	قمصــر	کاشــان	بیفتنــد	امــا	بــا	کمــی	مطالعــه	مــی	توان	

ــه	زار	یافــت. مرغــوب	تریــن	گالب	ایــران	را	در	الل

ــار  ــزاران آبش ــراه ه ــه هم ــه ای ب دره ای مدیترانی
ــز ــحر آمی س

دره	دلفــارد	کــه	در	2۵	کیلومتــری	شــهر	باســتانی	جیرفــت	

قــرار	گرفتــه	اســت	بــه	عنــوان	یکــی	از	قطب	هــای	
ــگفت	 ــی	رود	و	ش ــمار	م ــه	ش ــان	ب ــتان	کرم اکوتوریســم	اس
اینکــه	ایــن	دره	در	ارتفاعــات	ســربیژن	آب	و	هوایــی	مدیترانه	
ای	دارد	و	یکــی	از	ذخیــره	گاه	هــای	اصلــی	گیاهــی	و	جانــوری	
ــزاران	 ــود	ه ــود.	وج ــوب	می	ش ــز	محس ــان	نی ــتان	کرم اس
هکتــار	بــاغ	مرکبــات،	نخــل،	جنگل	هــای	بــادام	و	انــار	
ــه	 شــیطان	رودخانه	هــای	متعــدد	و	ده	هــا	آبشــار	منحصــر	ب
فــرد	و	گلزارهــای	رنگارنــگ	و	زیبــا،	دلفــارد	را	بــه	بهشــتی	در	

ــرده	اســت. ــل	ک ــان	تبدی ــتان	کرم اس
روســتا	وجــود	درختــان	 ایــن	 از	شــگفتی	های	 یکــی	
ــوری	 ــت	بط ــیری	اس ــان	گرمس ــار	درخت ــیری	در	کن سردس
ــیری	 ــان	گرمس ــای	درخت ــوان	میوه	ه ــان	می	ت ــم	زم ــه	ه ک
ــد	 ــیری	مانن ــان	سردس ــات	و	درخت ــا	و	مرکب ــون	خرم همچ
گــردو	و	گیــالس	را	در	ایــن	منطقــه	مشــاهده	کــرد	در	ایــن	
ــون	 ــی	همچ ــای	وحش ــی	از	میوه	ه ــود	جنگل	های ــان	وج می
ــه	 ــورد	توج ــیار	م ــی	بس ــادام	وحش ــر	و	ب ــک	و	انجی تمش

گردشــگران	قــرار	دارد.
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نکتــه	قابــل	توجــه	دیگــر	نزدیکــی	دلفــارد	با	ســایت	باســتانی	
کنــار	صنــدل	و	شــهر	دقیانــوس	در	حاشــیه	رودخانــه	
هلیــل	رود	در	شــهر	جیرفــت	اســت	کــه	بــا	دلفــارد	تنهــا	چند	

ــه	دارد. ــه	فاصل دقیق
ســرمایه	گذاری	و	احــداث	هتــل	در	ایــن	منطقــه	گردشــگری	
شــرایط	الزم	برای	اســکان	گردشــگران	و	توســعه	اکوتوریســم	

در	ایــن	منطقــه	را	فراهــم	کــرده	اســت.
ایــن	منطقــه	در	3۶	کیلومتــری	شــمال	شــهر	جیرفــت	و	در	
ــه	 ــرار	گرفت ــان	ق ــتان	کرم ــوب	شهرس ــری	جن 2۰۰کیلومت
ــون	 ــی	همچ ــای	طبیع ــر	زیب ــا	و	مناظ ــت	و	از	جاذبه	ه اس
ــوردار	 ــی	برخ ــش	گیاه ــبز	و	پوش ــات،	دره	س ــار،	ارتفاع آبش

ــت. اس
ــا	 ــه	ب ــار	شــیطان	ک ــای	ان ــار	جنگله ــس	از	گذشــتن	از	کن پ
ــره	 ــده	ای	را	خی ــر	بینن ــم	ه ــود	چش ــگ	خ ــای	زرد	رن گله
ــارد	می	رســیم. ــای	دلف ــبز	و	زیب ــه	سرس ــه	منطق ــد	ب می	کن
ــت	و	 ــهور	اس ــه	ای	مش ــوای	مدیتران ــه	ه ــارد	ب ــوای	دلف ه
ــوده	 ــر	ســیالبها	ب ــت	گ ــل	هدای ــالها	قب ــه	س ــه	ای	ک رودخان

ــد. ــیم	می	کن ــمت	تقس ــه	دو	قس ــارد	را	ب دلف
در	حاشــیه	رودخانــه	ای	کــه	طــول	آن	بیــش	از	۱۰	کیلومتــر	
ــواع	میوه	هــای	وحشــی	از	جملــه	تمشــک	انجیــر	و	 اســت،	ان
درختــان	ســپیدار	و	تاکســتانهای	سرســبز	جلــوه	می	نماینــد.
از	جملــه	جاذبه	هــای	تاریخــی	پیرامــون	منطقــه	نمونــه	
ــه	 ــدری،	قلع ــره	حی ــه	مقب ــوان	ب ــارد	می	ت ــگری	دلف گردش
ــار	 ــای	تاریخــی	همچــون	کن ــا	و	محوطه	ه ــموران	و	تپه	ه س

ــرد. ــاره	ک ــوس	اش ــهر	دقیان ــدل	و	ش صن
امــا	آبشــار	زیبــای	دلفــارد	کــه	متاســفانه	بــه	دلیــل	
ــر	 ــی	دیگ ــت،	یک ــده	اس ــم	آب	ش ــر	ک ــالی	های	اخی خشکس
ــرای	 ــاده	روی	ب ــیر	پی ــت.	مس ــن	روستاس ــای	ای از	جاذبه	ه
رســیدن	بــه	آبشــار	که	بــه	»گلــم	دختــر	کــش«	نیــز	معروف	
اســت	دارای	درختــان	چنــار	بلنــد	و	قدیمــی	بســیار	زیــادی	
اســت	کــه	منظــره	دل	انگیــزی	ایجــاد	کــرده	اســت.	در	ایــن	

مســیر	ابتــدا	بــه	یــک	آبشــار	کوچــک	بــر	می	خوریــم	و	پــس	
از	ادامــه	مســیر	بــه	آبشــارهای	دوم	و	ســوم	مــی	رســیم	کــه	
ــرای	 ــاده	روی	ب ــیر	پی ــوند.	مس ــر	می	ش ــب	مرتفع	ت ــه	ترتی ب
ــنین	 ــام	س ــرای	تم ــب	ب ــاه	و	مناس ــار	کوت ــه	آبش ــیدن	ب رس

ــت. اس
ایــن	آبشــار	از	چهــار	حوضچــه	یــا	ُگلــم	تشــکیل	شــده	کــه	
ُگلــم	دوم	برزگتــر	از	بقیــه	اســت	و	ارتفــاع	آبشــار	هــم	در	آن	
بــه	حــدود	۱۰	متــر	می	رســد.	بــا	عبــور	از	دیــوار	ســمت	چــپ	
آبشــار،	بــه	گل	مــدوم	کــه	کاســه	ســنگ	زیبایــی	را	تداعــی	

می	کنــد؛	می	رســید.
راه	رســیدن	بــه	آبشــارهای	باالتــر،	مســیرها،	ســخت	و	
ســخت	تر	می	شــوند.	مســیر	رودخانــه	در	بــاال	دســت	
ــی،	در	دل	 ــان	کوه ــر	از	درخت ــای	پ ــف	دره ــارها	و	در	ک آبش
ــه	 ــان	آوری	را	ب ــر	و	هیج ــای	بک ــی	رود	و	فض ــاال	م ــوه	ب ک

می	گــذارد. نمایــش	

تابلوی نقاشی در قلب کویر خشک و بی آب و علف
ــه	 ــه	بیشــتر	ب ــز	ک ــه	شــگفت	انگی ــان	جاذب ــن	می ــا	در	ای ام
ــی	 ــر	ب ــی	شــیرین	و	افســانه	شــباهات	دارد،	در	دل	کوی رویای
ــی	 ــه	حت ــت	ک ــده	اس ــع	ش ــوت	واق ــوزان	ل ــف	و	س آب	و	عل
ســاکنان	اســتان	کرمــان	نیــز	از	آن	کمتــر	آگاهــی	دارنــد	بعد	
از	گذشــتن	از	آخریــن	روســتاهای	مســکونی	و	مناطقــی	کــه	
ــوان	در	آنهــا	حیــات	و	آب	یافــت	و	هنگامــی	کــه	وارد	 مــی	ت
دشــتی	مملــو	از	شــن	و	آفتــاب	ســوزان	مــی	شــویم	و	در	۴۰	
کیلومتــری	شــهر	گلبــاف	در	دل	کویــر	بــه	نــاگاه	دره	ای	مملو	
ــر	آب	 ــل	پ ــه	دلی از	آب	و	نخلســتان	ظاهــر	مــی	شــود	کــه	ب
بــودن	مــردم	بومــی	منطقــه	از	آن	بــه	عنــوان	دریــا	یــاد	مــی	

ــد. کنن
دره	کشــیت	مملــو	از	رودخانــه	و	آبشــارها	کوچــک	و	بزرگــی	
ــان	دارد	و	در	 ــل	آن	جری ــه	داخ ــواره	دره	ب ــه	از	دی ــت	ک اس
ــن	دره	 ــای	ای ــیرین	را	در	انته ــه	ای	از	آب	ش ــت	رودخان نهای

زیبــا	تشــکیل	مــی	دهنــد	کــه	بــه	رویایــی	در	کویــر	بیشــتر	
ــباهت	دارد. ش

ــتان	 ــو	از	نخلس ــر	ممل ــه	کیلومت ــول	س ــه	ط ــیت	ب دره	کش
ــق	 ــن	دره	عمی ــای	ای ــواره	ه ــت	و	دی ــوه	اس ــان	می و	درخت
ــار	 ــه	در	کن ــت	ک ــرخس	اس ــی	س ــزه	و	نوع ــو	از	خ ــز	ممل نی
ــع	 ــده	و	منظــره	ای	بدی آبشــارهای	همیشــه	جــاری	آن	رویی

ــت. ــود	اورده	اس ــه	وج را	ب
نکتــه	قابــل	توجــه	در	مــورد	ایــن	منطقــه	وجــود	آبشــاری	به	
ــه	محوطــه	ای	مــی	ریــزد	کــه	 ارتفــاع	۱2	متــر	اســت	کــه	ب

مــردم	محلــی	بــه	آن	دریــا	مــی	گوینــد.
ایــن	آبشــار	حوضچــه	ای	طبیعی	و	بــزرگ	را	بــه	وجــود	آورده	
ــی	 ــردم	محل ــعت	دارد	و	م ــع	وس ــر	مرب ــه	۶۰۰	مت ــت	ک اس
ــل	 ــه	دلی ــه	ب ــه	ک ــن	حوضچ ــق	ای ــه	عم ــد	ک ــاد	دارن اعتق
ــخص	 ــون	مش ــا	کن ــت	ت ــده	اس ــاد	ش ــارها	ایج ــزش	آبش ری

ــت. ــده	اس نش
وجــود	دههــا	آبشــار	در	ایــن	دره	در	میانــه	کویــر	ســوزان	لوت	
ــه	 ــی	را	ب ــات	هــم	گون ــه	نخــل	و	مرکب و	وجــود	هــزاران	اصل
وجــود	آورده	اســت	کــه	هــر	بیننــده	را	محصــور	خــود	مــی	

کنــد.
بــا	وجــود	ســرد	شــدن	هــوا	در	اکثــر	مناطــق	کشــور	کشــیت	
را	مــی	تــوان	همچنــان	بــه	عنــوان	یکــی	از	مهمتریــن	نقــاط	
گردشــگری	اســتان	کرمــان	محســوب	کــرد	هــر	چنــد	کــه	
ــه	 ــای	صــورت	گرفت ــم	کاریه ــل	ک ــه	دلی ــز	ب ــکان	نی ــن	م ای
ــات	گردشــگری	در	ایــن	 کمتــر	معرفــی	شــده	اســت	و	امکان
منطقــه	مهیــا	نیســت	بــا	ایــن	وجــود	مــردم	محلــی	و	مهمان	
ــه	صــورت	 ــرای	گردشــگری	ب ــواز	منطقــه	شــرایط	الزم	را	ب ن

ــد. خــود	جــوش	ایجــاد	کــرده	ان
وجــود	قلعه	مشــهور	کشــیت	کــه	اقتباســی	از	ارگ	بــم	و	ارگ	
رایــن	اســت	نیــز	نشــان	از	تاریــخ	کهــن	ایــن	منطقــه	دارد	و	
اینکــه	کشــیت	از	جملــه	نخســتین	مکانهــای	ســکونت	بشــر	

بــوده	اســت.

ــگری تابستانی گردش
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آبشاری از کوه هزار تا قلب تاریخ
ــز	شــناخته	می	شــود	 ــام	»زر	رود«	نی ــا	ن ــه	ب ــن	ک آبشــار	رای
یکــی	از	زیباتریــن	و	شــکوهمندترین	مســیرهای	کوهپایــه	ای	
اســتان	کرمــان	اســت.	آبشــار	رایــن	بــا	ارتفــاع	حــدود	۴۰	متر	
در	۱۴	کیلومتــری	جنــوب	غربــی	شــهر	ییالقــی	رایــن	که	در	
ــه	 ــام	قل ــه	ن ــران	ب ــای	ای ــن	قله	ه ــی	از	مرتفع	تری ــه	یک دامن
ــزش	 ــار	از	ری ــن	آبش ــت.	ای ــده	اس ــع	ش ــرار	دارد،	واق ــزار	ق ه
رودخانــه	ای	پدیــد	می	آیــد	کــه	سرچشــمه	های	آن	در	
ــر	 ــای	برفگی ــا	و	دیواره	ه ــات	باالدســت	و	از	دل	دامنه	ه ارتفاع

ــد. ــان	می	یاب ــاج	خــروس	جری ــد	ت ــزار	مانن ه
آبشــار	رایــن	طــی	چهــار	مرحلــه	فــرو	می	ریــزد.	مرحلــه	اول	
ــگاه	 ــه	پرت ــوم	از	لب ــه	س ــر،	مرحل ــس	از	آن	۴	مت ــر	و	پ 3	مت
ــده	 ــل	ش ــا	قف ــی	در	دیواره	ه ــنگ	بزرگ ــه	س ــه	ای	ک ــا	نقط ت
ــنگی	 ــف	س ــا	ک ــزرگ	ت ــنگ	ب ــزش	از	س ــد	ری ــه	بع و	مرحل
ــواره	ســنگی	شــیب	دار	 ــر	دی حوضچــه	آبشــار	و	پخــش	آب	ب
و	حرکــت	در	البــه	الی	بیدهــا	و	کنــاره	دیــواره	بلنــد	ســنگی	
ــزش	 ــل	ری ــه	در	مح ــیاری	ک ــود	ش ــل	وج ــه	دلی ــت.	ب اس
ــردن	از	 ــذت	ب ــار	و	ل ــت	در	پشــت	آبش ــود	دارد،	حرک آب	وج
ــی	آورد	 ــه	وجــود	م ــه	ای	جــذاب	را	ب ــی	ذرات	آب،	تجرب خنک
ــاده	و	 ــوردی	س ــه	یخ	ن ــل	ب ــتان	تبدی ــه	در	زمس ــن	تجرب و	ای
ــه	 ــود	ب ــی	صع ــیر	اصل ــن	مس ــود.	در	ضم ــان	آور	می	ش هیج

ــود. ــاز	می	ش ــار	آغ ــروی	آبش ــه	روب ــه	از	دامن قل
شــیارهایی	در	محــل	ریــزش	آب	وجــود	دارد	کــه	لــذت	بردن	
از	خنــکای	ذرات	آب		در	پشــت	آبشــار	تجربــه	ای	مثــال	زدنــی	

را	بوجــود	مــی	آورد	کــه	قابــل	توصیف	نیســت.
ایـن	تجـارب	در	فصـل	زمسـتان	تبدیـل	بـه	یـخ	نـوردی	بـا	
هیجـان	زیاد	می	شـود	کـه	عالقه	مندان	خـاص	خـود	را	دارد.	

همچنیـن	از	دامنه	روبروی	آبشـار	مسـیر	اصلی	صعـود	به	قله	
آغـاز	می	شـود	که	مسـیر	حرکـت	آن	تا	ارتفـاع	3	هـزارو	2۰۰	
متری	در	حاشـیه	ی	رودخانـه	ادامه	دارد	و	پونه	هـا	و	گل	های	
وحشـی	کـه	در	طـول	مسـیر	هسـتند	بـه	زیبایـی	هـای	این	
منطقه	افـزوده	اسـت	و	چشـم	انـداز	طبیعی	شـگفت	انگیزی	

را	بـه	همـراه	آبشـار	بـه	نمایش	مـی	گذارند.
ــه	یــخ	 ــه	رایــن	در	فصــل	زمســتان	تبدیــل	ب ــه	ســفر	ب تجرب
ــدان	 ــه	من ــه	عالق ــود	ک ــی	ش ــاد	م ــان	زی ــا	هیج ــوردی	ب ن
خــاص	خــود	را	دارد.	امــا	در	تابســتان	فضایــی	بســیار	مرفــع	
ــرای	گردشــگران	فراهــم	مــی	کنــد	همچنیــن	از	 ــا	را	ب و	زیب
ــه	آغــاز	 ــه	قل ــروی	آبشــار	مســیر	اصلــی	صعــود	ب دامنــه	روب
مــی	شــود	کــه	مســیر	حرکــت	آن	تــا	ارتفــاع	3	هــزارو	2۰۰	
ــه	هــا	و	گل	 ــه	ادامــه	دارد	و	پون متــری	در	حاشــیه	ی	رودخان

هــای	وحشــی	کــه	در	طول	مســیر	هســتند	بــه	زیبایــی	های	
ایــن	منطقــه	افــزوده	اســت	و	چشــم	انــداز	طبیعــی	شــگفت	

انگیــزی	را	بــه	همــراه	آبشــار	بــه	نمایــش	مــی	گذارنــد.
راین	شـهری	اسـت	تاریخی	و	توریستی	در	اسـتان	کرمان	و	در	
دامنـه	کـوه	هزار	که	قلعـه	بزرگ	رایـن	به	عنـوان	دومین	بنای	
بـزرگ	خشـت	و	گلـی	ایـران	را	در	خود	جـای	داده	اسـت،	این	
شـهر	مرکز	بخـش	راین	از	توابع	شهرسـتان	کرمان	اسـت	و	در	

جنوب	شـرقی	کرمـان	قرار	گرفته		اسـت.
ــن	یکــی	از	شــهرهای	خــوش	آب	و	هــوای	اســتان	 شــهر	رای
ــه	 ــن	قل کرمــان	محســوب	مــی	شــود.	کــوه	هــزار	مرتفع	تری
جنــوب	ایــران	اســت.	روســتاهای	دامنــه	کــوه	هــزار،	بــا	آب	و	
هوایــی	دلپذیــر	در	فصــل	بهــار	و	تابســتان	پذیــرای	میهمانان	

ــند. ــادی	می	باش زی

درب های بهشت به روی گردشگران باز می شود
شــروع	گردشــگری	در	طبیعــت	کرمــان	در	تابســتان	از	شــهر	

»درب	بهشــت«	آغــاز	می	شــود،	ایــن	روزهــا	اگــر	ســری	بــه	
ایــن	شــهر	کوچــک	در	حاشــیه	جــاده	جیرفــت	-بافــت	بزنید،	
در	ابتــدا	تصــور	نمی	کنیــد	در	۱۶۰	کیلومتــری	مرکــز	اســتان	
و	در	ایــن	ارتفــاع	از	کوهســتان	های	کرمــان	وارد	شــهری	
ــا	 ــر	اســت	ام ــزار	و	۵3۸	نف ــه	جمعیتــش	شــش	ه شــوید	ک
در	تابســتان	۱۰	هــزار	مســافر	را	در	خــود	جــای	داده	باشــد.

وجــود	امــام	زاده	ســلطان	ســید	احمــد	در	ایــن	شــهر	کوچــک	
کــه	از	نــوادگان	امــام	موســی	بــن	جعفــر	اســت	بــر	مرکزیــت	
ایــن	شــهر	افــزوده	اســت	امــا	جاذبه	هــای	بی	نظیــر	طبیعــی	
ــز	از	 ــهر	نی ــن	ش ــام	ای ــت	ن ــده	اس ــب	ش ــت	موج درب	بهش

ــود. ــه	ش ــه	گرفت ــر	منطق ــت	بی	نظی طبیع
ــرار	 ــت	ق ــهر	جیرف ــری	ش ــه	۸۵	کیلومت ــهر	در	فاصل ــن	ش ای
ــز	 ــت	نی ــن	و	باف ــگری	رای ــهرهای	گردش ــیر	ش دارد	و	از	مس

قابل	دســترس	اســت.
درب	بهشــت	در	دامنــه	کوه	هــای	بحــر	آســمان	قــرار	دارد	کــه	
مهم	تریــن	منابــع	آبــی	اســتان	کرمــان	محســوب	می	شــوند،	
بارندگــی	در	ایــن	منطقــه	در	اســتان	کرمــان	ســاالنه	بــه	3۱2	
ــن	 ــز	در	ای ــر	نی ــارش	۴۰۰	میلی	مت ــد	و	ب ــر	می	رس میلی	مت

منطقــه	ثبت	شــده	اســت.
ــه	۴۸	 ــا	ب ــت	گاه	در	تابســتان	دم ــه	در	شــهر	جیرف درحالی	ک
ــه	۴۰	 ــت	ک ــربیژن	و	درب	بهش ــا	در	س ــد	ام ــه	می	رس درج
ــی	 ــای	تک	رقم ــه	دارد	دم ــت	فاصل ــهر	جیرف ــا	ش ــه	ت دقیق

ثبــت	می	شــود.
کوهســتان	ها	و	مراتــع	پوشــیده	از	جنــگل،	چمنــزار	و	
ــار	 ــای	ان ــن	جنگل	ه ــت	و	متراکم	تری ــدد	اس ــای	متع گلزاره

ــت. ــه	اس ــه	قرارگرفت ــن	منطق ــور	در	ای ــیطان	کش ش
ایــن	عرصــه،	زیســت	گاه	خــرس	ســیاه	آســیایی،	گــراز،	گرگ،	
ــه	وحشــی،	شــغال،	 ــار،	گرب ــاه،	خرگــوش،	الک	پشــت،	م روب

کبــک،	عقــاب	قهــوه	ای،	قرقــی،	جغــد،	ســار	اســت.

ــوران  ــان و جان ــیونی از گیاه ــر کلکس ــارک خب پ
ــاب کمی

پـارک	ملـی	»خبر«	کمـی	دورتـر	از	درب	بهشـت	قـرار	دارد	و	
باید	برای	رسـیدن	به	این	منطقه	گردشـگری	فاصله	بیشـتری	
را	طـی	کـرد	امـا	اقلیـم	خـاص	و	زیبـای	خبـر	موجـب	شـده	
اسـت	ایـن	منطقـه	موردتوجـه	ویـژه	قـرار	گیـرد	به	طوری	که	
در	تابسـتان	ها	خبر	یکـی	از	مهم	تریـن	مکان	هـای	موردعالقه	

اعـراب	خلیج	فـارس	اسـت.
ــن	منطقــه	 ــه	در	ای ــروژه	گردشــگری	خاورمیان ــن	پ بزرگ	تری

در	حــال	اجــرا	اســت.
ــت- ــاده	باف ــای	ج ــت	در	انته ــهر	باف ــور	در	ش ــس	از	حض پ
ــر	 ــا	اگ ــد	ام ــد	دی ــی	را	خواهی ــع	و	زیبای ــر	بدی ــان	مناظ کرم
ــی	دیگــر	 ــد	وارد	دنیای ــرک	کنی ــر	ت ــه	ســمت	خب ــت	را	ب باف

ــد. ــد	ش خواهی
«خبــر«	منطقــه	ای	پــر	آب	اســت	و	رودخانــه	اصلــی	
ــی	 ــد	و	جریان ــرون	می	جوش ــه	بی ــن	ب ــاره	از	دل	زمی به	یک	ب
خروشــان	ایجــاد	می	کنــد	کــه	در	دل	باغ	هــای	گــردو	و	

ــی	رود. ــش	م ــادام	پی ب
ــده	 ــران	ثبت	ش ــی	ای ــارک	مل ــن	پ ــوان	یازدهمی ــر	به	عن خب
ــاه،	قــوچ	و	میــش،	 ــز،	شــاه	روب ــه،	کل	و	ب اســت.	پلنــگ،	گرب
ــوش،	 ــو،	خرگ ــرگ،	آه ــراز،	کارآکال،	گ ــار،	گ ــغال،	کفت ش
ــه	 ــور،	دلیج ــاب	مارخ ــرادر،	عق ــاب	دو	ب ــی،	عق ــاب	طالی عق
کوچــک،	همــا،	کرکــس،	شــاهین،	آهــو	بــره،	کبــک،	تیهــو،	
ــیاه	و	 ــینه	س ــره،	س ــی،	باقرق ــری	معمول ــاخ،	قم ــری	ش پ
پرنــده	جیرفتــی	در	ایــن	منطقــه	زندگــی	می	کننــد	و	

ــت. ــی	اس ــره	کوه ــو	از	زی ــر	ممل ــتان	های	خب کوهس
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آذربایجــان	غربــی	در	کنــار	هــزاران	جاذبــه	تاریخــی	و	طبیعی	
ملــی	و	جهانــی	بــه	دلیــل	وجــود	آثــار	بی	نظیــری	همچــون	
مســاجد	تاریخــی،	کلیســاها	و	آتشــکده	های	پررمــزوراز	

گنجینــه	ایــران	باســتان	بــه	شــمار	مــی	رود.
شــکل	گیری	تمدن	هــای	آشــور،	اورارتــو،	مانــا،	مــاد	و	پــارس	
در	قبــل	از	اســالم	و	ظهــور	سلســله	ها	و	حکومت	هــای	
ــوام	و	 ــور	اق ــراه	حض ــه	هم ــی	ب ــان	غرب ــی	در	آذربایج محل
ــی	و	 ــرد،	ارمن ــرک،	ک ــم	از	ت ــدد	اع ــی	متع ــای	دین اقلیت	ه
ــی	 ــور	خارج ــه	کش ــا	س ــرزی	ب ــراه	هم	م ــه	هم ــوری	ب آش
ــن	مرکــز	 ــران،	بزرگ	تری ــن	بخــش	از	ای ــا	ای موجــب	شــده	ت

ــد. ــور	باش ــرب	کش ــی	در	غ ــل	فرهنگ تعام
اســتان	آذربایجــان	غربــی	بــا	یــک	هــزار	و	۶۰۰	اثــر	
ــر	 ــیر	بک ــه	و	۱3	مس ــه	نمون ــی،	۵۸	منطق ــده	مل ثبت	ش
گردشــگری،	بــر	اســاس	کاوش	هــای	باستان	شناســی	
میــراث	دار	تمــدن	۸	هزارســاله	ای	اســت	کــه	در	دل	خــود	
ــن	 ــه	ای ــر	ک ــی	بی	نظی ــادی	دارد،	تمدن ــای	زی ــز	و	رازه رم
ــا	 ــت	ت ــئوالن	اس ــوی	مس ــی	از	س ــر	نیم	نگاه ــا	منتظ روزه

ــد. ــژه	ای	یاب ــق	وی رون
ــرزی	 ــن	اســتان	م ــت	گردشــگری	در	ای ــق	صنع اگرچــه	رون
گام	هــای	اول	را	طــی	می	کنــد	امــا	ضمــن	تجربــه	چهارفصــل	
ایــران	در	اســتان	آذربایجــان	غربــی	هــر	بخــش	از	جاذبه	هــای	
آن	جوابگــوی	آنچــه	یــک	گردشــگر	خارجــی	و	حتــی	داخلی	
می	خواهــد،	اســت.	وجــود	ســه	هــزار	روســتای	مــرزی	بکــر	
ــی	 ــم	را	به	خوب ــدان	اکوتوریس ــد	عالقه	من ــر	می	توان و	بی	نظی

مجــذوب	خــود	کنــد.
دو	اثــر	تاریخــی	ثبت	شــده	جهانــی	قــره	کلیســا	و	مجموعــه	
ــه	 ــزار	و	۶۰۰	جاذب ــراه	ه ــه	هم ــکاب	ب ــلیمان	ت ــت	س تخ

ــرای	 ــی	ب ــزه	باالی ــی	انگی ــزوراز،	خــود	به	تنهای تاریخــی	پررم
ســفر	و	حضــور	گردشــگران	خارجــی	و	داخلــی	بــه	آذربایجان	
غربــی	اســت.	آثــار	تاریخــی	کــه	هــر	یــک	ســند	و	گواهــی	بر	

قدمــت	بــاالی	ایــن	دیــار	اســت.
	

برنامه هــای متفاوتــی در بخــش صنعــت گردشــگری 
ــت ــده اس برنامه ریزی ش

ــگری	 ــتی	و	گردش ــی،	صنایع	دس ــراث	فرهنگ ــرکل	می مدی
ــت	 ــت	صنع ــن	وضعی ــوص	آخری ــی	در	خص ــان	غرب آذربایج
گردشــگری	گفــت:	آذربایجــان	غربــی	بــا	بیــش	از	۱۶۰۰	اثــر	
تاریخــی	و	طبیعــی	ثبت	شــده	ملــی	و	دو	اثــر	ثبت	شــده	
جهانــی	یکــی	از	اســتان	های	مهــم	و	دارای	پتانســیل	باالیــی	

ــت. ــگری	اس در	بخــش	گردش
ــن	اســتان	تمــام	ظرفیت	هــای	 جلیــل	جبــاری	ادامــه	داد:	ای
موردنیــاز	بــرای	توســعه	صنعــت	گردشــگری	در	بخش	هــای	
ــا	 ــر	ب ــی	بک ــار	تاریخــی	و	طبیع ــه	وجــود	آث ــف	ازجمل مختل
تمــدن	بــاالی	هشــت	هــزار	ســال،	ظرفیــت	عظیــم	در	بخش	
ــور	 ــه	کش ــا	س ــرزی	ب ــل	هم	م ــه	دلی ــی	ب ــم	درمان توریس
خارجــی،	مناطــق	بکــر	در	بخــش	روســتایی	و	بــوم	گــردی	در	

ــت. ــر	را	داراس ــه	بی	نظی ــک	مجموع ی
وی	خاطرنشــان	کــرد:	متأســفانه	باوجودایــن	ظرفیــت	و	
ــتفاده	 ــون	اس ــی	تاکن ــگری	و	تاریخ ــم	گردش ــر	عظی ذخای
ــال	 ــا	امس ــه	ام ــورت	نگرفت ــا	ص ــن	ظرفیت	ه ــت	از	ای درس
ــگری	 ــف	گردش ــای	مختل ــی	در	بخش	ه ــای	متفاوت برنامه	ه
ــه	همــراه	 ازجملــه	جشــنواره	ملــی	گردشــگری	در	ارومیــه	ب
پنجمیــن	نمایشــگاه	ملــی	صنایع	دســتی	در	اســتان	در	

ــت. ــه	اس ــرار	گرفت ــتور	کار	ق دس

جبــاری	بــا	بیــان	اینکــه	جشــنواره	ملــی	گردشــگری	
از	2۹	مــرداد	تــا	2	شــهریورماه	ســال	جــاری	در	محــل	
ــه	 ــی	ارومی ــارک	جنگل ــع	در	پ ــی	واق ــگاه	های	دائم نمایش
برگــزار	می	شــود،	اضافــه	کــرد:	در	ایــن	جشــنواره	3۰۰	غرفــه	
در	راســتای	معرفــی	صنایع	دســتی	سراســر	کشــور،	معرفــی	
جاذبه	هــای	گردشــگری	و	هم	چنیــن	صنایــع	و	حــرف	
ــا	صنعــت	گردشــگری	بــرای	بازدیــد	عالقه	منــدان	 مرتبــط	ب

ــد. ــد	ش ــا	خواه ــن	برپ و	متخصصی
ــگری	 ــتی	و	گردش ــی،	صنایع	دس ــراث	فرهنگ ــرکل	می مدی
آذربایجــان	غربــی	اظهــار	داشــت:	برگــزاری	ایــن	جشــنواره	و	
نمایشــگاه	فرصــت	ارزشــمندی	بــرای	اطالع	رســانی	و	معرفی	
هــر	چــه	بهتــر	اســتان	و	ظرفیت	هــای	بی	نظیــر	گردشــگری	
در	ســطح	ملــی	و	حتــی	بین	المللــی	خواهــد	بــود	کــه	امیــد	
ــز	مســئوالن	از	آن	 ــی	و	نی مــی	رود	ســایر	دســتگاه	های	اجرای

بهــره	کافــی	را	ببرنــد.
	

معرفــی ۵ مســیر مهــم  از کتــاب  رونمایــی 
غربــی  آذربایجــان  گردشــگری 

ــیب	و	 ــور،	س ــذا،	انگ ــی	غ ــنواره	های	مل ــزاری	جش وی	از	برگ
ــه،	اشــنویه	و	سردشــت	 گیــالس	در	ســطح	شــهرهای	ارومی
ــنواره	ها	 ــن	جش ــت:	ای ــر	داد	و	گف ــاری	خب ــال	ج ــی	س ط
ــر	و	بیشــتر	 ــرای	آشــنایی	بهت ــه	ای	ب ــر	اینکــه	زمین ــالوه	ب ع
بــا	آداب	ورســوم	و	ســنت	های	بومــی	منطقــه	محســوب	
ــرای	حضــور	گردشــگران	داخلــی	 می	شــود	بلکــه	فرصتــی	ب

ــتان	اســت. ــر	اس ــی	بهت ــی	و	معرف و	خارج
جبــاری	از	توزیــع	دو	هــزار	نســخه	بروشــور	و	نقشــه	
گردشــگری	اســتان	طــی	امســال	خبــر	داد	و	گفــت:	در	ایــن	

گردش در گنجینه ایران باستان؛ اینجا تاریخ با طبیعت گره خورده است
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بروشــورها	اماکــن	تاریخــی	و	گردشــگری	اســتان	به	صــورت	
نوشــتاری	و	تصویــری	بــه	عالقه	منــدان	ســفر	بــه	آذربایجــان	
ــز	درج	 ــی	نی ــه	های	دسترس ــده	و	نقش ــرح	داده	ش ــی	ش غرب

ــده	اســت. ش
ــگری	 ــتی	و	گردش ــی،	صنایع	دس ــراث	فرهنگ ــرکل	می مدی
ــی	 ــاب	معرف ــی	کت ــه	رونمای ــاره	ب ــا	اش ــی	ب ــان	غرب آذربایج
پنــج	مســیر	گردشــگری	مهــم	اســتان	هم	زمــان	با	جشــنواره	
ــه	برگــزار	می	شــود،	 ــی	گردشــگری	کــه	امســال	در	ارومی مل
افــزود:	بــا	رونمایــی	و	توزیــع	ایــن	کتــاب	منبــع	ارزشــمندی	
در	راســتای	دسترســی	و	معرفــی	بهتــر	ظرفیت	هــای	
ــن	 ــه	ای ــدان	ســفر	ب ــار	عالقه	من گردشــگری	اســتان	در	اختی

ــرد. ــرار	می	گی ــتان	ق اس
وی	بــا	بیــان	اینکــه	توســعه	پایــدار	در	بخــش	صنعــت	
گردشــگری	نیازمنــد	توجــه	و	فراهــم	کــردن	زیرســاخت	های	
الزم	اســت،	افــزود:	متأســفانه	در	بخــش	راه	و	مســیر	
ــی	و	 ــق	ریل ــار	تاریخــی،	از	طری ــه	بخشــی	از	آث ــی	ب دسترس
هوایــی	بــا	مشــکالتی	روبــه	رو	هســتیم	کــه	ایــن	امــر	توســعه	
ایــن	صنعــت	را	بــا	کنــدی	مواجــه	کــرده	کــه	امیدواریــم	بــا	
ــش	 ــعه	را	بیش	ازپی ــه	توس ــم	زمین ــع	بتوانی ــن	موان ــع	ای رف

ــم. ــم	کنی فراه
جبــاری	بــا	بیــان	اینکــه	بخــش	گردشــگری	به	عنــوان	حــوزه	
ــت:	 ــت،	گف ــرح	اس ــتان	مط ــه	ای	اس ــعه	پای ــم	در	توس مه
توســعه	حمل	ونقــل	ریلــی	و	هوایــی	می	توانــد	نقــش	مهمــی	
ــا	ســایر	اســتان	ها	و	مناطــق	کشــور	و	 ــط	ب در	گســترش	رواب
کشــورهای	همســایه	به	عنــوان	ضروری	تریــن	زیرســاخت	در	

ایــن	حــوزه	داشــته	باشــد.
	

رونمایی از فیلم مستند معرفی جاذبه های گردشگری
ــگری	 ــتی	و	گردش ــی،	صنایع	دس ــراث	فرهنگ ــرکل	می مدی
آذربایجــان	غربــی	خاطرنشــان	کــرد:	بــرای	اولیــن	بــار	اقــدام	
ــی	 ــگری	تمام ــای	گردش ــی	جاذبه	ه ــم	معرف ــه	فیل ــه	تهی ب

ــم	 ــا	یــک	مــاه	آینــده	فیل ــم	کــه	ت شــهرهای	اســتان	کرده	ای
معرفــی	جاذبه	هــای	گردشــگری	۱۰	شهرســتان	اســتان	

رونمایــی	می	شــود.
جبــاری	همچنیــن	از	تهیــه	و	پخــش	۵۰	مــورد	تیــزر	
ــای	گردشــگری	 ــی	جاذبه	ه ــار	تاریخــی	و	معرف ــی	آث معرف
ــم	 ــردد	و	مه ــق	پرت ــار	در	مناط ــتین	ب ــرای	نخس ــتان	ب اس
اســتان	و	ســایر	اســتان	های	کشــور	خبــر	داد	و	افــزود:	
ــیما	 ــکاری	صداوس ــا	هم ــا	ب ــن	تیزره ــود	ای ــالش	می	ش ت
ــتان	 ــانه	های	اس ــارکت	رس ــازی	و	مش ــای	مج ــز	فض و	نی

ــود. ــش	ش پخ
وی	بــا	اشــاره	بــه	ظرفیــت	مــرزی	بــودن	اســتان	و	نقــش	آن	
در	توســعه	صنعــت	گردشــگری	عنــوان	کــرد:	تمــام	تــالش	ما	
در	ایــن	حــوزه	افزایــش	میــزان	تورهــای	ورودی	از	کشــورهای	
هم	جــوار	و	همســایه	و	نیــز	ســایر	کشــورهای	خارجــی	اســت.
ــا	بیــان	اینکــه	افزایــش	میــزان	تورهــای	ورودی	 جبــاری	ب
نیازمنــد	برنامه	ریــزی	اصولــی	از	ســوی	ایــن	اداره	کل	
اســت،	گفــت:	بخــش	اعظمــی	از	ایــن	موضــوع	نیــز	
ــور	 ــهیل	در	عب ــرای	تس ــدات	الزم	ب ــاذ	تمهی ــد	اتخ نیازمن
ــتان	 ــای	اس ــق	مرزه ــگران	خارجــی	از	طری ــرور	گردش و	م
اســت	کــه	امیــد	مــی	رود	امســال	ایــن	موضــوع	موردتوجــه	

ــرد. ــرار	گی ــئوالن	ق مس
ــگری	 ــتی	و	گردش ــی،	صنایع	دس ــراث	فرهنگ ــرکل	می مدی
آذربایجــان	غربــی	اضافــه	کــرد:	همچنیــن	ایجــاد	۹	کمپینگ	
گردشــگری	در	اســتان	ازجملــه	کمپینــگ	هــای	گردشــگری	
ــی	تخــت	ســلیمان	 ــکاب	و	در	پایگاه	هــای	جهان در	ماکــو	و	ت
تــکاب،	قــره	کلیســا	بســطام	و	غــار	ســهوالن	بیانگــر	

ــت. ــوزه	اس ــن	ح ــتان	در	ای ــراوان	اس ــای	ف ظرفیت	ه
وی	بــا	بیــان	اینکــه	آذربایجــان	غربــی	ازنظــر	تعــداد	
مناطــق	نمونــه	گردشــگری	بــا	معرفــی	۵۸	منطقــه	رتبــه	۵	
کشــوری	را	داراســت،	عنــوان	کــرد:	اســتان	آذربایجــان	غربــی	
ــردی	و	 ــوم	گ ــای	ب ــاد	کمپ	ه ــرای	ایج ــی	ب ــق	مختلف مناط

ــورت	 ــته	ایم	به	ص ــون	نتوانس ــه	تاکن ــردی	دارد	ک طبیعت	گ
ــم. ــره	ببری ــز	از	آن	به ــی	نی حداقل

ــگری	 ــتی	و	گردش ــی،	صنایع	دس ــراث	فرهنگ ــرکل	می مدی
آذربایجــان	غربــی	افــزود:	امســال	ضمــن	حمایــت	از	صنعــت	
ــودن	 ــر	ب ــگر	پذی ــل	گردش ــه	دلی ــتان	ب ــردی	در	اس ــوم	گ ب
ــه	 ــددی	ازجمل ــای	متع ــتان	برنامه	ه ــل	تابس ــتان	در	فص اس
جشــنواره	های	فرهنگــی،	گردشــگری	در	شــهرهای	مختلــف،	
ــد	گردشــگری،	برگــزاری	اســتارت	 معرفــی	محورهــای	جدی
آپ	هــای	حــوزه	گردشــگری	بــا	همــکاری	تشــکل	های	

مردم	نهــاد	اجــرا	می	شــود.
	

بروکراســی پرپیــچ و خــم ســرمایه گــذاری در 
ــود ــوار ش ــگری هم ــش گردش بخ

جبــاری	کــه	در	حــال	حاضــر	چــه	موانعــی	ســد	راه	توســعه	
ــی	و	 ــرورت	هماهنگ ــزود:	ض ــت؟	اف ــگری	اس ــت	گردش صنع
همــکاری	دســتگاه	های	اجرایــی	در	بحــث	واگــذاری	اراضــی	
بــه	مناطــق	نمونــه	گردشــگری	و	کافی	نبــودن	تســهیالت	در	
مقایســه	بــا	ســایر	اســتان	ها،	عــدم	اجــرای	تعهدهــای	برخــی	
ــران	 ــات	هیئت	وزی از	دســتگاه	های	اجرایــی	کــه	طبــق	مصوب
ــد	و	 ــن	کنن ــرق	مناطــق	را	تأمی ــد	زیرســاخت	ها	و	آب	و	ب بای
لــزوم	توجــه	بیشــتر	بــه	ایــن	زیرســاخت	ها	از	مشــکالت	ایــن	

بخــش	در	اســتان	اســت.
ــگری	 ــتی	و	گردش ــی،	صنایع	دس ــراث	فرهنگ ــرکل	می مدی
دارای	 غربــی	 آذربایجــان	 گفــت:	 غربــی	 آذربایجــان	
اســت	 گردشــگری	 بخــش	 در	 فراوانــی	 ظرفیت	هــای	
ــکالت	 ــز	دارای	مش ــوزه	نی ــن	ح ــرمایه	گذاران	ای ــی	س ول
عدیــده	ای	هســتند	و	انتظــار	داریــم	مســئوالن	توجــه	
بیشــتری	بــه	ایــن	موضــوع	و	رفــع	مشــکالت	ایــن	بخــش	

ــند. ــته	باش ــم	داش مه
وی	بــا	بیــان	اینکــه	وجــود	جاذبه	هــای	طبیعــی	و	آثــار	
ــا	 ــره	کلیس ــلیمان	و	ق ــون	تخــت	س ــری	چ تاریخــی	بی	نظی

ــگری تابستانی گردش
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ــتان	های	 ــی	از	اس ــه	یک ــی	را	ب ــان	غرب ــتان،	آذربایج در	اس
ــرده	اســت،	 ــل	ک ــوزه	گردشــگری	تبدی ــرد	در	ح منحصربه	ف
ــه	دلیــل	عــدم	ســرمایه	گذاری	و	فقــدان	 ــزود:	متأســفانه	ب اف
کــه	 آن	طــور	 توریســم	 صنعــت	 الزم،	 زیرســاخت	های	
بایدوشــاید	جایــگاه	واقعــی	خــود	را	در	ایــن	اســتان	به	دســت	

ــت. ــاورده	اس نی
ــی	 ــرایط	آب	و	هوای ــل	ش ــه	دلی ــه	ب ــان	اینک ــا	بی ــاری	ب جب
ــگری	در	فصــل	 ــای	گردش ــی	از	قطب	ه ــتان	یک مناســب	اس
ــی	 ــال	پیش	بین ــت:	امس ــی	رود،	گف ــمار	م ــه	ش ــتان	ب تابس
ــه	 ــه	س ــتان،	ب ــه	اس ــگران	ورودی	ب ــداد	گردش ــود	تع می	ش

ــد. ــر	برس ــون	و	۵۰۰	نف میلی
وی	بــا	بیــان	اینکــه	ایــن	اســتان	هم	اکنــون	دارای	3۶	
هتــل،	۵3	مهمان	پذیــر،	۴3	واحــد	پذیرایــی	بین	راهــی	و	
ــر	دو	 ــال	حاض ــزود:	در	ح ــت،	اف ــگری	اس ــع	گردش دو	مجتم
ــت	در	 ــی،	3۰۴	تخ ــای	اقامت ــت	در	واحده ــزار	و	۸۷۰	تخ ه
ــت	در	 ــزار	و	۵۷۵	تخ ــگری،	ه ــای	گردش ــش	مجتمع	ه بخ
ــی	بین	راهــی،	۷۰	تحــت	در	بخــش	 ــای	اقامت بخــش	واحده
بــوم	گــردی	و	۱۰۱	تخــت	در	بخــش	هتــل	آپارتمــان	آمــاده	

ــت. ــگران	اس ــی	از	گردش میزبان
ــد	در	 ــی	جدی ــد	اقامت ــداث	۱۵	واح ــه	اح ــاره	ب ــا	اش وی	ب
ــا	در	بخــش	توســعه	 ــن	طرح	ه ــرد:	ای اســتان	خاطرنشــان	ک
ــا	 و	ســرمایه	گذاری	ســازمان	در	دســت	احــداث	اســت	کــه	ب
بهره	بــرداری	از	آن	هــا	یــک	هــزار	و	2۰۰	تخــت	بــه	مجمــوع	

ــود. ــزوده	می	ش ــتان	اف ــی	اس ــه	ای	اقامت تخت
	

ارومیه شهر بین المللی گردشگری می شود
ــازمان	 ــه	س ــاس	مصوب ــر	اس ــه	ب ــهردار	ارومی ــد	ش 	هرچن
ــور	از	 ــگری	کش ــتی	و	گردش ــی،	صنایع	دس ــراث	فرهنگ می
ــگری	 ــی	گردش ــهر	بین	الملل ــوان	ش ــه	به	عن ــی	ارومی معرف
ــراث	 ــئوالن	می ــا	مس ــت	ام ــر	داده	اس ــال	2۰2۰	خب در	س
ــن	خصــوص	 ــادی	در	ای فرهنگــی	اســتان	تاکنــون	بحــث	زی

نکرده	انــد.
شــهردار	ارومیــه	در	خصــوص	معرفــی	ارومیــه	به	عنوان	شــهر	
ــان	 ــزود:	آذربایج ــال	2۰2۰	اف ــگری	در	س ــی	گردش بین	الملل
غربــی	دارای	ســه	ظرفیــت	و	پتانســیل	بــاال	در	بخــش	مــرزی	
ــاورزی	 ــی،	کش ــور	خارج ــه	کش ــا	س ــرزی	ب ــل	هم	م ــه	دلی ب
ــز	 ــز	و	نی ــل	داشــتن	آب	وخــاک	مناســب	و	حاصلخی ــه	دلی ب

صنعــت	اســت.
محمــد	حضــرت	پــور	اظهــار	داشــت:	در	۴۰	ســال	گذشــته	
ــای	 ــر	در	بخش	ه ــای	بی	نظی ــود	ظرفیت	ه ــفانه	باوج متأس
ــه	در	 ــرزی	و	چ ــای	م ــش	ظرفیت	ه ــه	در	بخ ــور،	چ مذک
ــره	 ــی	به ــتیم	به	خوب ــت	نتوانس ــاورزی	و	صنع ــش	کش بخ
کافــی	را	ببریــم	هرچنــد	اقدامــات،	موفقیــت	و	مزیت	هــای	
ــم. ــه	دســت	آورده	ای ــم	و	ب ــا	داری ــن	بخش	ه ــادی	در	ای زی

وی	بــا	بیــان	اینکــه	توجــه	بــه	صنعــت	گردشــگری	شــاه	کلید	
ــزار	و	۶۰۰	 ــش	از	ه ــودن	بی ــل	دارا	ب ــه	دلی ــتان	ب ــعه	اس توس
اثــر	تاریخــی	و	طبیعــی	و	دو	اثــر	جهانــی	بــه	شــمار	مــی	رود،	
ــه	 ــورت	گرفت ــه	ص ــذاری	ک ــتا	هدف	گ ــن	راس ــت:	در	ای گف
معرفــی	ارومیــه	به	عنــوان	شــهر	بین	المللــی	در	ســال	2۰2۰	

اســت.
ــم	 ــن	مه ــق	ای ــه	تحق ــر	اینک ــد	ب ــا	تأکی ــه	ب ــهردار	ارومی ش
ــش	راه،	 ــاخت	های	الزم	در	بخ ــودن	زیرس ــم	ب ــد	فراه نیازمن
ــزی	در	 ــت:	برنامه	ری ــت،	گف ــل	و	...	اس ــی،	هت ــی،	ریل هوای
ــت	 ــخت	افزاری	اس ــزاری	و	س ــورت	نرم	اف ــش	به	ص ــن	بخ ای
کــه	هــر	دو	بایــد	همســو	باهــم	توســعه	یابــد	کــه	شــهرداری	
ــارات	 ــاص	اعتب ــا	اختص ــخت	افزاری	ب ــش	س ــه	در	بخ ارومی
ــاز	 ــادی	در	بخــش	عمــران	شــهری	آغ ــات	زی مناســب	اقدام

ــت. ــرده	اس ک
	

تهیه و توزیع فیلم از جاذبه های گردشگری ارومیه
ــک	 ــز	ی ــزاری	نی ــش	نرم	اف ــرد:	در	بخ ــان	ک وی	خاطرنش

ــی	 ــای	گردشــگری	و	طبیع ــه	ای	از	جاذبه	ه ــم	2۵	دقیق فیل
ارومیــه	را	تحــت	عنــوان	»ارومیــه،	شــهر	بین	الملــل«	
بــه	زبان	هــای	مختلــف	خارجــی	تهیه	کرده	ایــم	و	بــا	
رایزنی	هــای	صــورت	گرفتــه	بــا	مدیرعامــل	شــرکت	
گردشــگری	اروپــا	در	نظــر	داریــم	ایــن	فیلــم	توســط	
ــغ	شــود. ــع	و	تبلی ــی	توزی شــرکت	های	گردشــگری	اروپای
ــار	 ــن	از	اختصــاص	۱۰	درصــد	از	اعتب ــور	همچنی حضــرت	پ
۶۰۰	میلیــارد	تومانــی	در	بخــش	عمــران	شــهرداری	ارومیــه	
ــک	 ــا	کم ــت:	ب ــر	داد	و	گف ــاخت	ها	خب ــل	زیرس ــرای	تکمی ب
ارگان	هــا	و	نهادهــای	دولتــی	و	بخــش	خصوصــی	به	اســتقبال	

ــم. ــم	می	روی ــداد	مه ــن	روی ای
شــهردار	ارومیه	تکمیــل	زیرســاخت	های	گردشــگری	ازجمله	
ــی	 ــای	اقامت ــای	دسترســی،	احــداث	مجتمع	ه احــداث	راه	ه
و	تفریحــی	در	کنــار	جاذبه	هــای	مهــم	گردشــگری،	احــداث	
ــت«	و	 ــی	چس ــور	در	»چ ــرب	کش ــهربازی	غ ــن	ش بزرگ	تری
ــه	روز	کــردن	اماکــن	اقامتــی	در	داخــل	شــهر	را	 تکمیــل	و	ب
از	مهم	تریــن	برنامه	هــا	در	حــوزه	گردشــگری	عنــوان	کــرد	و	
افــزود:	افزایــش	مــدت	اقامــت	گردشــگران	در	اســتان	و	بــاال	
بــردن	درآمدهــای	گردشــگری	از	مهم	تریــن	اهــداف	در	ایــن	

بخــش	اســت.

حضــرت	پــور	بــا	بیــان	اینکــه	حمل	ونقــل	یکــی	از	
ــان	 ــت،	خاطرنش ــگر	اس ــذب	گردش ــل	ج ــن	عوام مهم	تری
ــی	 ــه	ط ــه	ارومی ــه	ب ــن	مراغ ــط	آه ــرداری	از	خ ــرد:	بهره	ب ک
آغــاز	 ارومیــه،	 بین	المللــی	 امســال،	توســعه	فــرودگاه	
عملیــات	اجرایــی	احــداث	قطــار	شــهری	و	نوســازی	نــاوگان	
حمل	ونقــل	درون	شــهری	و	برون	شــهری	از	برنامه	هــای	

ــت. ــوزه	اس ــن	ح ــی	ای عملیات
ــش	 ــتان	در	بخ ــاالی	اس ــت	ب ــه	ظرفی ــه	ب ــهردار	ارومی ش
توریســم	درمانــی	نیــز	اشــاره	کــرد	و	گفــت:	در	حــال	
ــو	 ــل،	باک ــراق،	اربی ــادی	از	کشــورهای	ع حاضــر	بیمــاران	زی
ــر	 ــن	ام ــه	ای ــد	ک ــه	می	کنن ــه	مراجع ــه	ارومی ــتان	ب و	ارمنس
می	توانــد	در	توســعه	صنعــت	گردشــگری	اســتان	مؤثــر	

ــد. باش
ــاره	 ــز	اش ــتان	نی ــی	در	اس ــم	ورزش ــت	توریس ــه	ظرفی وی	ب
کــرد	و	گفــت:	ســیلوانا	یکــی	از	ظرفیت	هــای	کم	نظیــر	بــرای	
ــال	 ــت	و	هرس ــدر	اس ــه	پاراگالی ــی	ازجمل ــای	هوای ورزش	ه
برگــزاری	مســابقات	بین	المللــی	ایــن	ورزش	در	ســیلوانا	
می	توانــد	ضمــن	کمــک	بــه	تکمیــل	زیرســاخت	های	
توســعه	در	ایــن	منطقــه	فرصتــی	بــرای	معرفــی	بهتــر	

جاذبه	هــای	گردشــگری	باشــد.

ــگری تابستانی گردش
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ــردن	از	 ــذت	ب ــر،	ل ــراب	های	بک ــیه	س ــت	وگذار	در	حاش گش
خنــکای	»کهمــان«	و	سرســبزی	»کاکا	رضــا«	را	در	ســفر	بــه	
شــمال	لرســتان	تجربــه	کنیــد،	جایــی	کــه	بهشــت	طبیعــت	

اســتان	نــام	گرفتــه	اســت.
ــا	وجــود	ســراب	های	زیبــا	و	بهشــتی،	 شهرســتان	سلســله	ب
ــواع	باغــات	و	مــزارع	و	دشــت	های	گســترده،	مجموعــه	ای	 ان
از	زیبایی	هــای	طبیعــت	لرســتان	را	در	خــود	جــای	داده	
اســت؛	جایــی	که	بــا	آب	وهــوای	ســرد	در	زمســتان	و	شــرایط	
ــترده	ای	از	 ــوع	گس ــتان	تن ــار	و	تابس ــدل	در	به ــی	معت اقلیم
ــت. ــترانده	اس ــا	گس ــع	و	کوه	ه ــی	را	در	مرات پوشــش	طبیع

گشت وگذار در بکرترین مناطق سلسله
دشــت	الشــتر	در	شــمال	اســتان	و	در	میــان	مناطــق	
ــه	 ــر	قرارگرفت ــر	از	۱۵۰۰	مت ــاع	باالت ــا	ارتف ــتانی	ب کوهس
ــتایی	 ــاط	روس ــن	نق ــتر	پرتراکم	تری ــت	بس ــن	دش ــت.	ای اس
کم	جمعیــت	اســتان	بــه	شــمار	مــی	رود	و	مســاحت	آن	

بالغ	بــر	3۰	هــزار	هکتــار	اســت.
شهرســتان	سلســله	یکــی	از	مناطــق	بکــر	و	دارای	پتانســیل	
ــه	 ــوده	به	نحوی	ک ــتان	ب ــوری	در	لرس ــی	و	جان ــاالی	گیاه ب
۵۰۰	گونــه	گیاهــی	و	2۰۰	گونه	جانــوری	در	این	شهرســتان	
ــده	 ــه	حفاظت	ش ــم	دو	منطق ــته	و	قســمت	اعظ ــود	داش وج
ــن	 ــن«	در	ای ــوع	»گری ــد	ممن ــکار	و	صی ــفیدکوه«	و	ش »س

ــت. ــده	اس ــتان	واقع	ش شهرس
رشــته	کوه	گریــن	از	رشــته	کوه	های	مهــم	غــرب	ایــران	
ــن	 ــرار	دارد.	گری ــتان	ق ــتان	لرس ــمال	اس ــه	در	ش ــت	ک اس
از	رشــته	کوه	های	بلنــد	زاگــرس	اســت	کــه	در	ادامــه	
اشــترانکوه	قــرار	دارد	و	طــول	آن	بــه	بیــش	از	۱۸۶	کیلومتــر	
می	رســد.	گریــن	از	غــرب	بــه	دلفــان،	از	شــمال	بــه	نهاونــد،	
از	شــرق	بــه	شهرســتان	بروجــرد	و	از	جنــوب	بــه	شهرســتان	
ــد	 ــردان	می	توانن ــت	گ ــود	و	طبیع ــدود	می	ش ــله	مح سلس
ــن	 ــای	گری ــع	و	زیب ــل	مرتف ــای	قل ــه	تماش ــه	ب ــر	نقط از	ه
ــوردان	 ــان	کوهن ــن	هرســاله	میزب بنشــینند.	رشــته	کوه	گری
و	طبیعــت	گــردان	حرفــه	ای	اســت	کــه	در	فصل	هــای	بهــار	و	

ــد. ــفر	می	کنن ــر	س ــه	بک ــن	منطق ــه	ای تابســتان	ب

ــل	 ــوه	»چه ــود«	و	ک ــال	کب ــامل	»ی ــد	آن	ش ــای	بلن قله	ه
نابالغــان«	در	جغرافیــای	الشــتر	واقع	شــده	و	دیگــر	قلــه	بلنــد	
رشــته	کوه	گریــن	»بازگیــر«	اســت	کــه	در	الشــتر	قــرار	دارد.

گردشـگری بـا طعـم چیـدن میوه هـا و صیفی جات 
تـازه از باغات الشـتر

در	منطقــه	گریــن	اکثــر	گونه	هــای	جانــوری	و	گیاهــی	
لرســتان	وجــود	دارد	به	نحوی	کــه	۱۵	درصــد	تنــوع	زیســتی	
کشــور	را	در	ایــن	منطقــه	می	تــوان	مشــاهده	کــرد.	از	
گونه	هــای	شــاخص	جانــوری	منطقــه	می	تــوان	بــه	خــرس،	
پلنــگ،	کل	و	بــز،	گــرگ	خاکســتری،	کفتــار،	خرگــوش	و		...	

ــرد. ــاره	ک اش
ــات	 ــا	عمــده	باغ ــدل	باعــث	شــده	ت ــوای	معت وجــود	آب	وه
ــبز	 ــه	سرس ــن	خط ــالس	در	ای ــیب	و	گی ــو،	س ــردو،	زردآل گ
ــر	 ــات	در	سراس ــن	باغ ــار	ای ــد؛	در	کن ــای	بگیرن ــتان	ج لرس
شهرســتان	سلســله	مزارعــی	وســیع	از	صیفی	جــات	ازجملــه	
خیــار	بــه	چشــم	می	خــورد	و	بهتریــن	نــوع	خیــار	در	
ــه	»الشــتر«	مرکــز	شهرســتان	سلســله	 لرســتان	مختــص	ب

ــت. اس
در	بهــار	و	تابســتان	بــا	گــذر	از	جاده	هــا	و	معابــر	روســتاهای	
شهرســتان	سلســله	می	تــوان	نوبرانه	هــای	فصــل	کــه	
به	تازگــی	از	مــزارع	و	باغــات	چیــده	شــده	و	بــرای	فــروش	در	
ــا	گردشــگری	 کنــار	جاده	هــا	بســته	بندی		شــده	اند	را	دیــد	ت
ــات	 ــا	و	صیفی	ج ــرف	میوه	ه ــا	ص ــله	ب ــتان	سلس در	شهرس

تــازه	همــراه	باشــد.

سراب حیات بخش »زز«
ســراب	»زز«	در	فاصلــه	۵	کیلومتــری	شــهر	الشــتر	بــا	
ــه	 ــی	ک ــت،	جای ــان	اس ــش	روح	انس ــاط	بخ ــی	زالل،	نش آب
جوش	وخــروش	ســراب	از	سرچشــمه	آن	تــا	آرامــش	و	
زاللــی	ســراب	در	پایین	دســت،	طبیعتــی	حیات	بخــش	
خلــق	کــرده	اســت	و	هــر	مســافری	کــه	از	ایــن	منطقــه	عبور	
می	کنــد	بی	شــک	ســاعتی	از	روز	خــود	را	در	کنــار	ایــن	

ســراب	می	گذرانــد	و	روح	خــود	را	جــال	می	دهــد.

ــن	 ــف،	ای ــات	مختل ــزارع	و	باغ ــذر	از	م ــا	گ ــراب	»زز«	ب س
ــداری	 ــاورزی	و	باغ ــا	کش ــد	ت ــاری	می	کن ــز	آبی اراضــی	را	نی

ــد. ــق	ده ــز	رون ــه	را	نی منطق

ــه  ــروش رودخان ــتان و خ ــت وار لرس ــت بهش طبیع
ــان« زالل »کهم

سـراب	و	چشـمه	زالل	کهمان	در	فاصله	تقریباً	۱۵	کیلومتری	
شـمال	الشـتر	از	کوه	گرین	سرچشـمه	گرفته	و	در	مسیر	خود	
به	سـمت	الشـتر	انـواع	درختـان	از	جمله	گـردو	با	عمـر	بعضاً	
۵۰۰	سـال	و	قطـر	چندین	متـر	و	محصول	صدها	تنـی	گردو،	
گالبـی،	آلـو،	انجیـر،	زالزالـک	و	بلوط	را	سـیراب	می	کنـد	و	به	

رودخانـه	کهمان	مبدل	می	شـود.
ــت	 ــمه	»تخ ــان،	چش ــه	کهم ــی	رودخان ــمه	ابتدای سرچش
شــاه«	و	چشــمه	های	اطــراف	آن	اســت	کــه	پــس	از	جــاری	
شــدن	در	درون	دره	کهمــان،	آب	چشــمه	ســراب	»خاصــان«	
ــه	 ــته	و	رودخان ــه	آن	پیوس ــراف	ب ــمه	های	اط ــر	چش و	دیگ

ــد. ــکل	می	دهن ــان	را	ش کهم
مجموعــه	ای	از	دشــت	های	زیبــا،	آب	هــای	خروشــان،	
باغــات	گســترده	و	طبیعــت	دلنــواز،	ایــن	خطــه	را	به	عنــوان	

ــت. ــرده	اس ــرح	ک ــتان«	مط ــت	لرس »بهش

چشمه و آبشار و باغ را یکجا در »کاکارضا« ببینید
کاکا	رضــا	منطقــه	نمونه	گردشــگری	لرســتان	در	شهرســتان	
ــه	 سلســله	اســت	و	شــامل	روســتا،	ســراب،	آبشــار	و	رودخان
زیبایــی	بــوده	و	مجموعــه	ای	از	زیبایی	هــای	طبیعــت	را	

یکجــا	جمــع	کــرده	اســت.
ســراب	گلهــو	از	زیبایی	هــای	منطقــه	گردشــگری	کاکارضــا	
ــو	 ــی	خــوب	و	نیک ــه	معن ــوی	ب ــان	پهل ــو«	در	زب اســت؛	»ه
بــوده	و	»گل	هــو«	بــه	معنــی	مــکان	گل	هــای	خــوب	
اســت.	ایــن	منطقــه	در	شــمال	شــرق	روســتای	کاکا	رضــا	و	
در	دامنــه	کــوه		زریــن	مشــت	قرارگرفتــه	و	دارای	دو	ســراب	
دائمــی	و	یــک	ســراب	فصلــی	اســت.	در	کنــار	ســراب	گل	هو،	
دو	درخــت	کهن	ســال	چنــار	ســایه	گســترده	اند.	ایــن	
ــر	 ــال	حاض ــت	و	در	ح ــتا	اس ــایر	روس ــالق	عش ــه	یی منطق

گشت  و گذار در دیار سراب ها؛ از خنکای »کهمان« تا سرسبزی »کاکارضا«
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به	عنــوان	کمپینــگ	گردشــگری	عشــایری	توســط	ســازمان	
میــراث	فرهنگــی	صنایــع	و	گردشــگری	مورداســتفاده	قــرار	

می	گیــرد.
ــتای	 ــرق	روس ــری	ش ــار	کیلومت ــان	در	چه ــار	ورتخت آبش
کاکارضــا	قــرار	دارد؛	آب	ســراب	گل	هــو	در	منطقــه	ورتختــان	
آبشــاری	زیبایــی	را	شــکل	داده	کــه	در	فصــل	بهــار	پذیــرای	

بســیاری	از	گردشــگران	اســت.
کرانــه	رودخانــه	کاکا	رضــا	از	روســتای	کاکا	رضــا	بــه	
ــتن	 ــطه	داش ــر	به	واس ــول	2۰	کیلومت ــه	ط ــرق،	ب ســمت	ش
اطــراف	 بلــوط	 جنگل	هــای	 و	 طبیعــی	 زیبایی	هــای	
ــوان	 ــوارا	به	عن ــازه	و	گ ــامیدنی	ت ــتن	آب	آش ــه	و	داش رودخان
ــرار	 ــگران	ق ــتفاده	گردش ــی	مورداس ــگاه	عموم ــک	تفرج ی

می	گیــرد.
تفریحــگاه	زمین	هــای	کشــاورزی	اطــراف	روســتا	را	در	
ــیب،	 ــون	س ــبزی	همچ ــوه		سرس ــای	می ــه	و	باغ	ه ــر	گرفت ب
ــن	 ــه	ای ــری	را	ب ــی	کم	نظی ــردو	و...	زیبای ــو،	گ ــی،	آل گالب

بخشــیده	اند. روســتا	

روایتگری بنایی تاریخی از فرهنگ غنی لَک ها
در	۴۸	کیلومتـری	شـمال	غربـی	اسـتان	لرسـتان	اثـری	
تاریخـی	به	نـام	قلعه		مظفـری	قـرار	دارد	که	بیانگـر	قدمت	

و	تمـدن	قـوم	لـک	و	به	ویـژه	مردمـان	مهمان	نـواز	
است. سلسـله	

ــر	ارزشــمند	تاریخــی	کــه	در	حــال	حاضــر	 ایــن	اث
و	 گردشــگری	 جاذبه	هــای	 از	 یکــی	 به	عنــوان	
فرهنگــی	شهرســتان	سلســله	به	شــمار	مــی	رود	در	
اواخــر	دوران	قاجاریــه	توســط	ســید	مهــدی	خــان	
امیــر	منظــم	و	بعدهــا	توســط	مهــر	علی	خــان	امیــر	

منظم)حســنوند(	بناشــده	اســت.
معمــاری	ایــن	اثــر	تاریخــی	مربوط	بــه	پهلــوی	اول	
بــوده	کــه	مصالــح	به	کاربــرده	در	ایــن	اثــر	از	چــوب	
و	آجــر	و	خشــت	خــام	استفاده	شــده	و	معمــاری	آن	

طــاق	ضربــی	اســت.
درگذشـته	بخشـی	از	ایـن	بنـای	تاریخـی	به	عنوان	
به	عنـوان	 بنـا	 ایـن	 دیگـر	 بخـش	 و	 دارالحکومـه	
محلـی	بـرای	برگـزاری	مراسـمات	ملـی	و	مذهبـی	
استفاده	شـده	اسـت	به	طوری	کـه	در	مناسـبت	های	
مذهبـی	و	در	ایام	مختلف	سـال	این	مـکان	تاریخی	
برگـزاری	 و	 بـرای	روضه	خوانـی	 به	عنـوان	مکانـی	

مراسـمات	عـزاداری	استفاده	شـده	اسـت.
همچنیــن	ایــن	اثــر	تاریخــی	محلــی	بــرای	
ــرای	 ــه	ب ــزرگان	منطق ــفیدان	و	ب ــع	ریش	س تجم
تصمیم	گیــری	و	یــا	مراســماتی	چــون	»خــون	
صلــح«	و	دوســتی	و	رفــع	کدورت	هــا	بیــن	طوایــف	
ــوده	 ــره	ب ــردم	و	غی ــکالت	م ــردن	مش ــل	ک و	ح

ــت. اس
ــا	شــماره	 ــر	تاریخــی	شهرســتان	سلســله	ب ایــن	اث
ــه	 ــی	ب ــار	مل ۴۱۴۶	در	ســال	۱3۸۰در	فهرســت	آث

ثبــت	رســیده	اســت.
ــوزه	 ــگر	ح ــناس	و	پژوهش ــن	پور	کارش ــا	حس عط
میــراث	فرهنگــی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	شهرســتان	
سلســله	یکــی	از	حاصلخیزتریــن،	پرآب	تریــن	
و	غنی	تریــن	دشــت	های	ایــران	اســت،	اظهــار	
ــن	 ــی	ای ــئله	پرآب ــت	و	مس ــن	دش ــت:	آب	ای داش
دشــت	و	جایگاهــی	کــه	در	بحــث	آب	داشــته	باعث	
شــده	اولیــن	اداره	امــور	آب	اســتان	در	الشــتر	ایجاد	

ــود. ش
ــد	 ــه	در	حــوزه		تاریخــی،	در	چن ــان	اینک وی	بابی
ــه	 ــت	ک ــده	اس ــق	آم ــر	موث ــی	غی ــع	تاریخ منب
ــی	و	 ــای	غن ــر	مرغزاره ــه	خاط ــتر	ب ــت	الش دش

ــت،	 ــوده	اس ــی	ب ــب	های	هخامنش ــگاه	اس ــرآب	پرورش پ
تصریــح	کــرد:	منابــع	موثــق	مثــل	منابــع	دوران	اســالمی،	
نزهــه	العلــوم،	حمــداهلل	مســتوفی	و	یاقــوت	حمــوی	اذعان	
ــدق	 ــه	از	آن	فن ــت	ک ــهری	اس ــتر	ش ــه	»الش ــته	اند	ک داش

ــزد«. ــراوان	خی ف
ــی	 ــراث	فرهنگ ــوزه	می ــگر	ح ــناس	و	پژوهش ــن	کارش ای
بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	ازلحــاظ	تاریخــی	قدیمی	تریــن	
ــهر	دور	 ــه	ش ــته	اولی ــم	و	هس ــتر	داری ــه	در	الش ــی	ک بنای
ــری	اســت،	 ــه	مظف ــام	قلع ــه	ن ــه	ای	ب آن	شــکل	گرفته،	قلع
افــزود:	خانه	هــای	قدیمــی	در	اطــراف	آن	احداث	شــده	
ــردم	 ــر	م ــه	ب ــن	قلع ــهر	در	ای ــذان	ش ــن	و	متنف و	خوانی

کرده	انــد. حکومــت	
ــتان	 ــخ	شهرس ــگاه	پیش	ازتاری ــی	جای ــه	بررس ــن	پور	ب حس
سلســله	و	شــهر	الشــتر	پرداخــت	و	گفــت:	چنــد	اثر	مهــم	در	
الشــتر	و	اطــراف	آن	داریــم	کــه	بــه	دوره	هــای	پیش	ازتاریــخ	
برمی	گــردد،	در	دامنه	هــای	جنوبــی	کــوه	گریــن	و	دره	
بــا	 پیش	ازتاریــخ	 نــاب«،	چنــد	محوطــه	 »خرگــوش	
ــن	 ــزار	ســال	وجــود	دارد؛	جــزو	مهم	تری ــت	2۰	و	3۰	ه قدم

بوده	انــد. ســکونتگاه	ها	
وی	یــادآور	شــد:	قدمــت	غــار	»مرکــوردل«	و	اشــکفت	
جوانمــرد	بــه	دوره	غارنشــینی	یــا	پارینه	ســنگی	برمی	گــردد.

»گریران« بزرگ ترین سایت باستانی شهرستان سلسله
این	کارشـناس	و	پژوهشـگر	حوزه	میـراث	فرهنگی	بـا	تأکید	
بـر	اینکـه	در	دوره	های	بعد	مثل	عصر	نوسـنگی،	مس	سـنگی	
و	عصـر	مفـرغ	محوطه	هـا	و	تپه	هـای	بزرگـی	مثـل	تپه	هـای	
»بَُتکـی«	و	»گریـران«	در	شهرسـتان	سلسـله	داریـم،	افـزود:	
گریـران	بزرگ	تریـن	سـایت	باسـتانی	شهرسـتان	سلسـله	و	
شـمال	لرسـتان	به	حسـاب	می	آیـد	و	احتمـاالً	بـا	توجـه	بـه	
وسـعت	زیـادی	کـه	دارد	در	دوران	تاریخـی	و	شهرنشـینی	

هـزاره	دوم	و	سـوم	یـک	شـهر	بوده	اسـت.
حسـن	پور	بـا	اشـاره	بـه	اینکـه	محوطه	هـا	و	گورسـتان	های	
باسـتانی	نیز	در	شهرسـتان	سلسـله	وجود	دارد،	اظهار	داشت:	
چندیـن	گـور	باسـتانی	مثـل	گورهـای	خرپشـته	ای	در	ایـن	
شـهرداریم	که	نمونه	آن	در	لرسـتان	زیاد	اسـت	و	قدمت	آن	ها	

بـه	هـزاره	دوم	و	سـوم	قبـل	از	میالد	می	رسـد.
وی	بابیــان	اینکــه	پل	هــای	تاریخــی	زیــادی	در	الشــتر	داریــم	
ــرد:	 ــح	ک ــه	کهمــان	احداث	شــده	اند،	تصری ــه	روی	رودخان ک
پــل	»چلــه	کــش«	از	جملــه	ایــن	پل	هــا	اســت؛	همچنیــن	
ــز	از	 ــل	»شــاپوری	کاکا	رضــا«	نی ــل	»شــاپوری	دوآب«	و	پ پ
پل	هــای	دوره	پهلــوی	و	قاجــار	هســتند	و	کتیبــه	هــم	دارنــد	
کــه	مربــوط	به	»یوســف	معمــار	فشــنگ	چــی«	معمــار	دوره	

پهلــوی	بــوده	اســت.
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دژ باستانی »شینه« و آب  بناهای دست َکند
ــا	 ــی	ب ــراث	فرهنگ ــوزه	می ــگر	ح ــناس	و	پژوهش ــن	کارش ای
تأکیــد	بــر	اینکــه	چنــد	اثــر	مهــم	دســت	کنــد	در	سلســله	
ــام	»شــینه«	اســت	کــه	در	 ــه	ن ــم،	یکــی	دژ	باســتانی	ب داری
ــام	»شــاداب	کــوه«	قــرار	دارد،	افــزود:	 ــه	ن رأس	یــک	کــوه	ب
ــی	 ــای	بزرگ ــادی	آب	انباره ــاحت	زی ــا	مس ــر	ب ــن	اث در	ای
ــد	 ــت	کن ــده	و	دس ــراش	داده	ش ــخت	ت ــای	س روی	صخره	ه

ــد. ــکونت	کرده	ان ــه	س ــن	منطق ــراد	در	ای ــده	اند	و	اف ش
حســن	پور	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	ایــن	منطقــه	بخشــی	از	آب	
بناهــای	تاریخــی	اســتان	و	بخشــی	از	گنجینــه	آب	لرســتان	
اســت	کــه	در	حــال	مســتند	شــدن	هســتند،	ادامــه	داد:	ایــن	
آب	بناهــا	بــرای	انباشــت	آب	در	فصــول	گــرم	بــوده	اســت	و	
ــد. ــتفاده	کنن ــا	از	آن	اس ــده	اند	ت ــا	ساخته	ش در	دل	کوه	ه

وی	یــادآور	شــد:	زمانــی	کــه	بــا	کاهــش	آب	مواجــه	
ــورد	 ــده	و	م ــتفاده	می	ش ــا	اس ــن	آب	بناه ــده	اند	از	ای می	ش
بهره	بــرداری	آیینــی	یــا	مصرفــی	قــرار	می	گرفته	انــد.
ــا	 ــی	ب ــراث	فرهنگ ــوزه	می ــگر	ح ــناس	و	پژوهش ــن	کارش ای
ــله،	 ــتان	سلس ــای	شهرس ــر	ویژگی	ه ــه	از	دیگ ــان	اینک بی
وجــود	مقبره	هــای	دوران	اســالمی	ازجملــه	مقبــره	امامــزاده	
ــن	 ــرد:	ای ــح	ک ــت،	تصری ــر	اس ــتای	امی ــدی	در	روس محم
ــله	 ــتان	سلس ــتانی	شهرس ــای	باس ــی	از	مقبره	ه ــره	یک مقب
اســت،	همچنیــن	بقایــای	آتشــکده	آذرخــش	را	در	نزدیکــی	

ــم. ــتر	داری ــر	الش ــراب	امی س

ــراوت و  ــتر« را ط ــه »الش ــددی ک ــراب های متع س
ــد ــبزی می ده سرس

حســن	پور	در	بخــش	دیگــری	از	ســخنان	خــود	بــه	

ــرد	و	 ــاره	ک ــله	اش ــتان	سلس ــی	شهرس ــای	طبیع جاذبه	ه
گفــت:	شــاخص	ترین	اثــر	طبیعــی	ایــن	شهرســتان،	ســراب	
ــن	 ــوه	گری ــی	ک ــای	جنوب ــه	از	دامنه	ه ــت	ک ــان	اس کهم
سرچشــمه	گرفتــه	و	الشــتر	را	مشــروب	کــرده	و	درنهایــت	از	

منطقــه	دوآب	بــه	کشــکان	می	ریــزد.
ــراب	 ــراب	زز،	س ــیاهپوش،	س ــراب	س ــه	س ــان	اینک وی	بابی
امیــر	و	...	ازجملــه	ســراب	های	شــاخص	شهرســتان	سلســله	
اســت،	تصریــح	کــرد:	در	شهرســتان	سلســله	ســراب	هنــام	را	
داریــم	کــه	در	کنــار	آن	خانــه	تاریخــی	جالبــی	بــه	نــام	خانــه	
ــت	 ــه	ثب ــی	ب ــار	مل ــت	آث ــده	و	در	فهرس ــا	واقع	ش رحمتی	ه

رســیده	اســت.
ایــن	کارشــناس	و	پژوهشــگر	حــوزه	میــراث	فرهنگــی	
ــو	از	 ــراب	خاص ــو	و	س ــراب	گله ــه	س ــر	اینک ــد	ب ــا	تأکی ب
ــه	داد:	 ــت،	ادام ــله	اس ــتان	سلس ــراب	های	شهرس ــر	س دیگ
آبشــارهای	خیلــی	خوبــی	در	دامنــه	گریــن	داریــم،	آبشــاری	
ــای	 ــه	آن	الله	ه ــه	در	دامن ــت	ک ــر	اس ــاع	۱۵۰	مت ــا	ارتف ب
ــز	 ــا	نی ــان«	در	کاکا	رض ــار	»ور	تخت ــد؛	آبش ــون	می	روی واژگ

ــت. ــله	اس ــتان	سلس ــارهای	شهرس ــر	آبش از	دیگ

ــاله در  ــزار س ــت ه ــا قدم ــرآن ب ــا« ق ــط وش »خ
ــد ــتای دکامون روس

ــتان	 ــی	شهرس ــای	مذهب ــه	مکان	ه ــاره	ب ــا	اش ــن	پور	ب حس
ــتای	 ــا	در	روس ــط	وش ــرآن	خ ــت:	ق ــار	داش ــله	اظه سلس
ــراث	 ــت	می ــت	دارد	و	در	فهرس ــال	قدم ــد	۱۰۰۰	س دکامون
منقــول	معنــوی	ثبت	شــده	اســت،	ایــن	قــرآن	از	قرآن	هــای	
ــت. ــده	اس ــی	نوشته	ش ــط	کوف ــه	خ ــت	و	ب ــران	اس ــادر	ای ن
شــعرای	 از	 کولیونــد	 مالمنوچهــر	 اینکــه	 بابیــان	 وی	

ــره	آن	در	شهرســتان	 ــوده	اســت	و	مقب ــان	ب ــک	زب ــزرگ	ل ب
ــی،	 ــته	باف ــرد:	ماش ــح	ک ــت،	تصری ــده	اس ــله	مرمت	ش سلس
چــادر	بافــی،	گلیم	بافــی،	منبــت،	مشــبک	و	...	ازجملــه	

صنایع	دســتی	شهرســتان	سلســله	اســت.
ایــن	کارشــناس	و	پژوهشــگر	حــوزه	میــراث	فرهنگــی	
ادامــه	داد:	روســتای	کاکا	رضــا	در	سلســله	از	مکان	هــای	
ــل	 ــا،	قل ــم	اندازهای	زیب ــا	آن	چش ــت،	ب ــر	اس ــگر	پذی گردش
مرتفــع	گریــن	مثــل	والش،	برنجــه	و...	بــرای	کوهنــوردی	و	

طبیعت	گــردی	واقعــاً	بی	نظیــر	اســت.

تجلی معماری بومی لرستان در »قلعه مظفری«
ــهر	 ــز	ش ــری	در	مرک ــه	مظف ــه	قلع ــاره	ب ــا	اش ــن	پور	ب حس
ــم	 ــت	قدی ــر	تاریخــی	در	باف ــن	اث ــت:	ای ــار	داش ــتر	اظه الش
شــهر	الشــتر	قــرار	دارد	کــه	متأســفانه	اآلن	خانه	هــای	
ــد	آزاد	 ــم	آن	بای ــی	اطــراف	آن	را	محاصــره	کــرده	و	حری اهال
ــار	مرمت	شــده	و	خوشــبختانه	 ــن	ب ــه	چندی شــود؛	ایــن	خان

استحکام	بخشــی	شــده	اســت.
وی	بابیــان	اینکــه	ایــن	خانــه	مربــوط	بــه	اواخــر	دوره	
ــاری	 ــر	اســاس	معم ــوی	اســت	و	ب ــل	دوره	پهل ــار	و	اوای قاج
ــاط	 ــرد:	حی ــح	ک ــی	لرســتان	احداث	شــده	اســت،	تصری بوم
بــزرگ	بــا	دوطبقــه،	شاه	نشــین،	زمســتان	و	تابســتان	
ــا،	 ــردر	پنجره	ه ــرکاری	س ــی،	آج ــای	هالل ــین،	طاق	ه نش
تزیینــات	آجــرکاری،	طاقچه	هــای	زیبــا	و	دیوارهــای	قطــور	

ــت. ــی	اس ــه	تاریخ ــن	خان ــای	ای از	ویژگی	ه
ایــن	کارشــناس	و	پژوهشــگر	حــوزه	میــراث	فرهنگــی	
خاطرنشــان	کــرد:	در	حــال	حاضــر	ایــن	خانــه	محــل	نمایش	

عکس	هــا،	آثــار	فرهنگــی،	صنایع	دســتی	و	...	اســت.

ــگری تابستانی گردش
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ــا	 ــوج	گرم ــران	م ــاط	ای ــده	نق ــی	در	عم ــا	در	حال این	روزه
حکم		فرماســت	کــه	در	تنهــا	بنــدر	اقیانوســی	ایــران	)چابهار(	
نســیم	های	بهــاری	فصــل	»مونســون«	روح	و	جــان	را	نــوازش	

می	دهــد.
چابهــار	عالوه	بــر	موقعیــت	ویــژه	جغرافیایــی	و	ظرفیت	هــای	
اقتصــادی	دارای	ظرفیت	هــای	منحصربه	فــرد	گردشــگری	
ــی	و	تاریخــی	بکــر	ســواحل	 ــه	طبیع ــز	اســت؛	2۰۰	جاذب نی
مکــران	محــدوده	کنــارک	تــا	گواتــر	در	سیســتان	و	
ــاط	 ــرد	نق ــی	از	منحصربه	ف ــه	یک ــار	را	ب ــتان،	چابه بلوچس

ــت. ــرده	اس ــدل	ک ــگری	مب ــگری	و	کاوش ــرای	گردش ب
امــا	یکــی	از	منحصربه	فردتریــن	ایــن	جاذبه	هــا	فصــل	
مونســون	اســت	کــه	بــا	نســیم	های	خنــک	اقیانوســی	
ــم	 ــرش	را	ه ــس	فک ــه	هیچ	ک ــی	ک ــار	را	در	فصل ــود؛	چابه خ
ــرب	 ــادان	در	غ ــران	از	آب ــدر	ای ــن	بن ــه	خنک	تری ــد	ب نمی	کن

ــد. ــل	می	کن ــرق	تبدی ــر	در	ش ــا	گوات ت
مونســون	از	واژه	عربــی	موســم	بــه	معنــی	فصــل	گرفته	شــده	
ــبیه	 ــه	ش ــود	ک ــه	می	ش ــی	گفت ــه	بادهای اســت؛	مونســون	ب
ــا	 ــاد	در	آن	ه ــرعت	وزش	ب ــا	س ــوده،	ام ــا	ب ــیم	دری ــه	نس ب
ــی	از	 ــای	خاص ــت	و	در	زمان	ه ــر	اس ــدیدتر	و	هماهنگ	ت ش
ســال	نیــز	جریــان	دارنــد	کــه	موجــب	تلطیــف	هــوای	چابهار	

می	شــوند.
	

ــر و  ــای تی ــاه ه ــون« در م ــر »مونس ــترین تأثی بیش
ــت ــرداد اس م

معــاون	توســعه	و	پیش	بینــی	اداره	کل	هواشناســی	سیســتان	
و	بلوچســتان	می	گویــد:	مونســون	بــا	بادهــای	موســمی	
اقیانــوس	هنــد	در	نیمــه	گــرم	ســال	اتفــاق	می	افتــد؛	دلیــل	

آن	اختــالف	دمــای	فاحشــی	اســت	کــه	در	فصــول	گــرم	بیــن	
خشــکی	و	دریــا	اتفــاق	می	افتــد	و	موجــب	بــاد،	تشــکیل	ابــر	

ــود. ــی	می	ش و	بارندگ
ــر	مونســون	 ــد:	بیشــترین	تأثی ــم	می	افزای دوســت	محمد	کلی
ــر	 ــترین	تأثی ــت	و	بیش ــتان	اس ــد	و	پاکس ــورهای	هن در	کش
ــتان	و	 ــی	سیس ــواحل	اقیانوس ــم	در	س ــا	ه ــور	م آن	در	کش
بلوچســتان	اســت	و	تأثیرهایــی	هــم	بــر	اســتان	هرمــزگان	و	

ــان	دارد. ــتان	کرم ــوارد	اس ــی	م ــی	در	برخ حت
وی	تصریــح	می	کنــد:	نتیجــه	مونســون	نســیم،	بــاد	و	بــاران	
اســت؛	اختــالف	دمــای	خشــکی	و	دریــا	در	فصــل	مونســون	
ــود؛	 ــاد	می	ش ــارش	و	ب ــب	ب ــد	و	موج ــه	می	رس ــه	3.۵	درج ب
بیشــترین	بــارش	را	در	فصــل	مونســون	»چراپونچــی«	هنــد	
دارد	کــه	متوســط	بارندگــی	در	آن	بــاالی	2۴	هــزار	میلی	متــر	

ــر	باران	تریــن	نقطــه	دنیــا	اســت. اســت	و	پ

ــده  ــن پدی ــان ها مهم تری ــان ها و آبفش ــوج فش م
گردشــگری در فصــل »مونســون«

و	 سیســتان	 هواشناســی	 کل	 اداره	 پیش	بینــی	 معــاون	
بلوچســتان	ادامــه	می	دهــد:	تأثیــر	مونســون	همان	طــور	کــه	
گفتــم	در	بنــادر	مــا	متعادل	تــر	اســت	و	هــوای	لطیف	تــری	را	
هــم	به	همــراه	دارد؛	رکــورد	بارندگــی	در	فصــل	مونســون	در	
ــک	 ــر	از	ی ــه	کمت ــر	در	فاصل ــه	2۰۰	میلی	مت ــار	ب ــدر	چابه بن
ــور	 ــرد	در	کش ــده	ای	منحصربه	ف ــه	پدی ــد	ک ــاعت	می	رس س

آن	هــم	در	فصــول	گــرم	ســال	اســت.
کلیــم	می	گویــد:	مونســون	از	نیمــه	دوم	اردیبهشــت	تــا	
ــم	 ــر	آن	ه ــد	و	بیشــترین	تأثی ــهریور	رخ	می	ده ــه	اول	ش نیم
در	تیــر	و	مــرداد	اتفــاق	می	افتــد؛	در	مــاه	هایــی	کــه	عمــده	

ــتند؛	 ــه	رو	هس ــدنی	روب ــای	وصف	نش ــا	گرم ــران	ب ــاط	ای نق
اینجــا	در	چابهــار	لطیف	تریــن	هــوا	را	چابهارنشــینان	تجربــه	

می	کننــد.
کارشــناس	گردشــگری	نیــز	می	گویــد:	تالطــم	دریــای	
عمــان،	افزایــش	مــوج،	باران	هــای	موســمی	و	وزش	تندبادهــا	

ــده	مونســون	اســت. از	مشــخصات	پدی
طاهــره	شــهرکی	می	افزایــد:	بنــدر	چابهــار	در	جنــوب	شــرق	
ــوش	آب	و	 ــان	از	خ ــای	عم ــمالی	دری ــواحل	ش ــران	و	س ای
ــه	 ــود		ک ــوب	می	ش ــران	محس ــی	ای ــادر	جنوب ــن	بن هواتری
ــد	در	 ــه	دلیــل	قرارگیــری	در	مســیر	بادهــای	موســمی	هن ب
تابســتان	دارای	آب	و	هوایــی	نســبتاً	خنک	تــر	از	ســایر	بنــادر	

ــت. ــان	اس ــای	عم ــارس	و	دری ــیه	خلیج	ف حاش
ــه	دلیــل	وجــود	ســواحل	صخــره	ای	 ــح	می	کنــد:	ب وی	تصری
پدیــده	 بــا	صخره	هــا	 مــوج	 برخــورد	 بــا	 چابهــار	 در	
ــوع	خــود	 ــه	در	ن ــم	ک ــوج	فشــان	را	در	اینجــا	داری ــای	م زیب
منحصــر	بــه		فــرد	اســت	و	از	دیگــر	تأثیــرات	ایــن	پدیــده	بــر	
ــده	آبفشــان	های	طبیعــی	در	کنــار	 گردشــگری	منطقــه	پدی

ــت. ــاحل	اس س
بــر	 آن	 تأثیــر	 مهم	تریــن	 می	کنــد:	 تأکیــد	 شــهرکی	
گردشــگری	و	جــذب	گردشــگر	عــالوه	بــر	ســردتر	کــردن	هوا	
قابلیــت	اجــرای	موج	ســواری	در	تنهــا	بنــدر	اقیانوســی	کشــور	
اســت	کــه	می	توانــد	گردشــگران	زیــادی	را	از	داخــل	و	خــارج	

کشــور	بــه	ایــن	بنــدر	جــذب	کنــد.
جشــنواره	مونســون	مهم	تریــن	برنامــه	ای	اســت	کــه	هرســاله	
ــار	و	 ــای	چابه ــی	ظرفیت	ه ــرای	معرف ــون	ب ــل	مونس در	فص

ــود. ــزار	می	ش ــگر	برگ ــذب	گردش ج
مدیــر	جشــنواره	مونســون	می	گویــد:	جشــنواره	مونســون	بــا	

موج فشان ها و آب فشان ها چشم انتظار گردشگران تابستانی

ــگری تابستانی گردش
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عنــوان	بهــار	در	چابهــار	هرســاله	بــه	مدت	۱۵	شــب	بــا	هدف	
ــار	و	ســواحل	مکــران	به	صــورت	 ــای	چابه ــی	ظرفیت	ه معرف
زنــده	از	شــبکه	اســتانی	هامــون	و	برخــی	شــبکه	های	

ــود. ــش	می	ش ــوری	پخ کش
حســام	الدین	یوســفی	می	افزایــد:	ایــن	جشــنواره	اواخــر	
مــرداد	هرســال	هم	زمــان	بــا	رســیدن	بهتریــن	و	خنک	تریــن	
ــوت	از	 ــا	دع ــود	و	ب ــزار	می	ش ــون	برگ ــل	مونس ــان	فص زم
ــه	 ــر	ب ــار	را	بهت ــد	چابه ــعی	می	کن ــوری	س ــدان	کش هنرمن

ــاند. ــران	بشناس ــردم	ای م
وی	تصریـح	می	کنـد:	امسـال	نیـز	ایـن	جشـنواره	بـه	صورتی	
متفاوت	ان	شـاءاهلل	در	اوایل	شـهریورماه	برگزار	می	شـود	و	فعاًل	
در	حـال	برنامه	ریزی	برای	برگزاری	آن	هسـتیم؛	ما	هرسـال	با	
گرفتـن	بازخوردهای	سـال	گذشـته	سـعی	می	کنیـم	آن	را	در	

سـال	بعد	به	نحـوی	بهتر	برگـزار	کنیم.
	

ایرانیان به جای شمال به چابهار سفر کنند
امــا	ازآنجایی	کــه	چابهــار	و	کنــارک	یکــی	از	دورتریــن	
ــه	آن	و	 ــفر	ب ــت	و	س ــور	اس ــز	کش ــه	مرک ــبت	ب ــق	نس مناط
ــافران	 ــه	مس ــادی	را	ب ــای	زی ــردی	در	آن	هزینه	ه ــار	گ چابه
متحمــل	می	کنــد	برنامه	هایــی	در	جهــت	ارزان	ســازی	ســفر	
بــه	ایــن	نقطــه	بکــر	و	دیدنــی	بــرای	شناســاندن	بهتــر	آن	در	

ــت. ــال	اجراس ح
فرمانــدار	ویــژه	چابهــار	می	گویــد:	چابهــار	در	نیمــه	اول	
ــه	 ــل	از	آنک ــدارد	و	ماقب ــفر	ن ــرای	س ــی	ب ــاد	راغب ــال	زی س
زیرســاخت	های	ارزان	ســازی	را	فراهــم	کنیــم	بــا	شناســاندن	
ــه	 ــگر	ب ــم	گردش ــعی	می	کنی ــد	»مونســون«	س ــی	مانن فصل
ــدت	 ــه	ی	کوتاه	م ــال	برنام ــم.	در	عین	ح ــذب	کنی ــار	ج چابه
چابهــار	و	منطقــه	آزاد	آن	بــرای	رونــق	چابهــار	گــردی	
ــای	 ــا	و	هتل	ه ــداث	فضاه ــی	و	اح ــن	اختصاص ــاد	ایرالی ایج

بوم	گــردی	اســت.
ــاری	 ــال	ج ــد	در	س ــد:	هرچن ــدی	می	افزای ــا	مجی غالمرض
ــا	منتظــر	 ــار	صادرشــده	ام ــل	در	چابه مجــوز	احــداث	۵	هت
ــتیم	و	 ــده	نیس ــال	آین ــد	س ــا	چن ــا	ت ــن	هتل	ه ــاخت	ای س
ــاخت	ها	 ــردن	زیرس ــرای	فراهم	ک ــز	ب ــی	نی ــکار	کوتاه	مدت راه

ــم. ــتور	کارداری ــه	در	دس ــن	منطق در	ای
بلوچســتان	 بــه	گفتــه	معــاون	اســتاندار	سیســتان	و	
تجهیــز	خانــه	کاشــانه	های	مهمــان	و	ایجــاد	فضاهــای	
اقامتــی	بوم	گــردی	یــا	هتل	هــای	کپــری	بــرای	تأمیــن	
زیرســاخت	های	اقامتــی	در	کوتاه	مــدت	در	دســتور	کار	

اســت.
ــن	 ــا	مهم	تری ــد:	ام ــد	می	کن ــال	تأکی ــن		ح ــدی	در	عی مجی
پارامتــر	در	گردشــگری	هزینــه	ســفر	اســت،	مــا	بایــد	ابتــدا	
و	قبــل	از	هرگونــه	زیرســاخت	اقامتــی	یــا	تفریحــی	چابهــار	را	
ــم	 ــفر	می	کنی ــه	س ــد	هزین ــه	در	بع ــهیلگری	هایی	ک ــا	تس ب
ــم	 ــن	مه ــرای	ای ــم،	ب در	ســبد	مســافرت	گردشــگران	بیاوری
ــال	 ــت	و	در	ح ــده	اس ــی	صادرش ــن	اختصاص ــوز	ایرالی مج
ــر	 ــت؛	عالوه	ب ــفرهایش	اس ــراری	س ــرای	برق ــزی	ب برنامه	ری
آن	بــا	چارترکننــدگان	هــم	مذاکــره	کردیــم	کــه	هزینه	هــای	
بلیــط	را	کاهــش	دهنــد	و	مدلــی	تعریــف	شــود	تــا	به	صــورت	
متعــادل	در	همــه	فصــل	ســال	در	چابهــار	گردشــگر	داشــته	

باشــیم.
هرچــه	باشــد؛	چابهــار	بــه	گــواه	صاحب	نظــران	حــوزه	
کنونــی	 قطب	هــای	 از	 جذاب	تــر	 بســیار	 گردشــگری	
جاذبــه	 	2۰۰ از	 خــارج	 اســت؛	 ایــران	 گردشــگری	
گــزارش	 در	 کــه	 چابهــار	 گردشــگری	 منحصربه	فــرد	
مفصلــی	بــا	عنــوان	جاذبه	هــای	منحصربه	فــرد	ســواحل	
ــه	آن	 ــر	ب ــوروزی	در	مه ــگران	ن ــم	انتظار	گردش ــران	چش مک
ــون«	 ــل	»مونس ــن	فص ــه	همی ــا	ب ــر	تنه ــده؛	اگ پرداخته	ش
پرداختــه	شــود؛	بخشــی	از	هــزاران	گردشــگری	کــه	در	
ــه	 ــتان	ب ــد	و	در	تابس ــم	می	رون ــش	و	قش ــه	کی ــتان	ب زمس

ــد. ــی	آین ــار	م ــه	چابه ــا	ب ــناختن	اینج ــا	ش ــمال	ب ش

ــگری تابستانی گردش

http://mehrnews.com


باربرهــا، از اهالــی اصلــی بــازار و خیابــان دارایــی تبریــز هســتند کــه تمــام عمرشــان در 
ــخ  ــدی تل ــا لبخن ــد و ب ــال درمی آورن ــان ح ــذرد، ن ــران می گ ــای دیگ ــل دارایی ه حم

ــود! ــاز نش ــازار ب ــه ب ــین ب ــای ماش ــد: کاش پ می گوین

تــاالب »بیشــه داالن« کــه ســال ها هم نشــین روزهــای خوشــی و ناخوشــی بروجــرد بــوده، 
ایــن روزهــا در نقطــه پایانــی حیــات خــود قــرار دارد و اگــر همیــن نفس هــای بریــده را 

فریادرســی نباشــد از صحنــه طبیعــت محــو می شــود.

نــوار ســاحلی مازنــدران از غــرب تــا شــرق بــه ســاحل اختصاصــی بــرای »الکچــری هــا« و 
»ســلبریتی هــا« تبدیــل شــده و هــر روز دســت مــردم از دریــا کوتاهتــر مــی شــود.

ــود  ــهرداری وج ــای ش ــم تاش ه ــه رغ ــد، ب ــبز جدی ــای س ــاد فض ــرای ایج ــی ب ــی آب حت
نــدارد در حالــی کــه شــاید می شــد گرمــای ســوزان یــزد را بــا ایجــاد فضــای ســبز جدیــد، 

ــرد. ــر ک ــل تحمل ت ــی قاب کم

جامعـه ایـــران
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جامعــه ایـــران

امرار معاش با چرِخ سختی/
»کاش پای ماشین به بازار باز نشود!«

 باربرهــا، از اهالــی اصلــی بــازار و خیابــان 
تمــام  کــه  هســتند  تبریــز  دارایــی 
عمرشــان در حمــل دارایی هــای دیگــران 
می گــذرد، نــان حــال درمی آورنــد و 
ــا لبخنــدی تلــخ می گوینــد: کاش پــای  ب

ــود! ــاز نش ــازار ب ــه ب ــین ب ماش

خیابــان	دارایــی	تبریــز،	پــر	اســت	از	مــردان	و	اغلــب	
پیرمردانــی	کــه	دارایی	هــای	مــردم	را	ایــن	وروآن	ور	می	برنــد.	
سال	هاســت	کارشــان	همیــن	اســت	و	بــا	ســرعت	کــم	
ــین«	 ــر	»ماش ــه	عص ــته	اند	ب ــوز	نتوانس ــان	هن چرخ	دستی	ش
و	»تکنولــوژی«	برســند.	آن	هــا	همانانــی	هســتند	کــه	بودند	و	

ــتند. ــه	داش ــد	ک ــان	کاری	را	دارن هم
ــه	 ــا	ب ــه	ت ــرش	انداخت ــف	روی	س ــتمالی	کثی ــا،	دس ــا	رض آق
ــزش	را	 ــه	ای،	مغ ــد	درج ــای	چهل	وچن ــودش	»گرم ــول	خ ق
آب	پــز	نکنــد«.	او	از	قدیمی	هــای	باربرهاســت.	می	گویــد	
از	 منظــورش	 البتــه	 می	شناســم.«	 را	 بچه	هــا	 »اغلــب	
ــم	 ــق	ه ــای	عمی ــا	چروک	ه ــالخورده	ب ــای	س ــا،	مرده بچه	ه

ــت. هس
ــت	و	 ــان	هس ــل	تجمع	م ــد	مح ــایه	باش ــه	س ــی	ک »جاهای
ــد	 ــان	بده ــارش	را	تحویل	م ــد	ب ــا	کســی	بیای ــینیم	ت می	نش
ــی	 ــراف«.	وقت ــای	اط ــا	مغازه	ه ــازار	ی ــل	ب ــم	داخ ــه	ببری ک
چرخ	شــان	را	نگــه	می	دارنــد	و	بــرای	اســتراحت	روی	آن	
ــد	 ــد.	بعی ــرف	نمی	زنن ــر	ح ــا	همدیگ ــاد	ب ــینند	زی می	نش
ــرای	گفتــن	نداشــته	باشــند؛	»گرمــا	باعــث	 اســت	حرفــی	ب

ــیم«. ــته	باش ــرف	زدن	نداش ــای	ح ــود	ن می	ش
کار	 همیــن	 تــوی	 را	 عمرشــان	 »دارایــی«،	 باربرهــای	
گذرانده	انــد.	اغلب	شــان	از	شــهرها	و	روســتاهای	دور	و	
نزدیــک	تبریــز	هســتند	کــه	زمانــی	بــه	ایــن	شــهر	مهاجــرت	
کرده	انــد	و	بــرای	گــذران	زندگــی	و	تأمیــن	مخــارج	
خانواده	شــان	تصمیــم	گرفته	انــد	بــه	کاری	کــه	ســرمایه	
ــد. ــد	روی	بیاورن ــک	چرخ	دســتی	نمی	خواه ــی	جــز	ی چندان
ــه	آدم	 ــن	زمان ــول	درآورد.	در	ای ــد	یک	جــوری	پ »باالخــره	بای
ــه	 ــه	مک ــود	ب ــاج	محم ــرده	اســت«.	ح ــل	آدم	م ــول	مث بی	پ
ــا	 ــادش	بازاری	ه ــن	زی ــر	س ــه	خاط ــی	ب ــت	ول ــه	اس نرفت
پیشــوند	»حاجــی«	را	بــه	اســمش	اضافــه	می	کننــد.	
او	۷۰ســال	دارد	و	می	گویــد	از	وقتــی	یــادش	می	آیــد	
ــی	 ــه	صنعت ــردم؟	ن ــه	کار	می	ک ــت؛	»چ ــوده	اس ــال«	ب »حم

ــدار«. ــدری	پول ــه	پ ــتم	و	ن ــری	داش ــه	هن ــودم،	ن ــد	ب بل
ــد.	یکــی	 ــه	مســتقیم	ترین	شــکل	ممکــن	می	تاب خورشــید	ب
ــوان	 ــانی	اش	می	ت ــاری	روی	پیش ــرق	ج ــه	از	ع ــا	ک از	باربره
ــل	داده	 ــارش	را	تحوی فهمیــد	همیــن	چنــد	لحظــه	پیــش	ب
اســت،	از	پســرکی	کــه	در	ورودی	بــازار	کفــش،	بــرای	خودش	
ــوان	شــربت	آب	لیمــو	تگــری	 ــک	لی ــرده	ی بســاطی	جــور	ک
می	خــرد	و	می	نوشــد.	دلــش	خنــک	می	شــود.	ایــن	را	

ــد. ــوان	فهمی ــمانش	می	ت ــی	از	چش حت
چــه	»دارایــی«	و	چــه	بــازار	سرپوشــیده،	هــردو	شــلوغ	
هســتند؛	مثــل	همیشــه.	عــده	ای	مســافر	هســتند	و	از	قــدم	
زدن	در	ایــن	گرمــای	طاقت	فرســا	می	خواهنــد	لــذت	ببرنــد،	
ــوی	 ــت	ارز	جل ــانات	قیم ــر	نوس ــه	خاط ــد	ب ــده	ای	مجبورن ع
ــده	ای	 ــار	ع ــر	ب ــده	ای	دیگ ــد؛	و	ع ــه	بزنن ــر«	پرس ــازار	امی »ب
دیگــر	را	بــه	دوش	می	کشــند.	»دنبــال	نــان	حــالل	هســتیم«.
»نوبــت	کدام	تــان	اســت؟«	ایــن	جملــه	را	یــک	راننــده	
ــواس	 ــا	ح ــد	ت ــرت	می	کن ــازار	پ ــای	ب ــان	باربره ــار	می وانت	ب
همــه	را	جمــع	کنــد.	یکــی	از	باربرهــای	جــوان	بلنــد	
می	شــود	و	چرخــش	را	پشــت	وانــت	نگــه	مــی	دارد	و	بارهــا	را	
کــه	گویــا	جعبــه	کفــش	هســتند	ســوار	چرخــش	می	کنــد.
حرکــت	می	کنــد،	به	آرامــی	و	آهسته	آهســته.	به	ســختی	
ــش	را	 ــه	پاهای ــت	ک ــن	اوس ــه	ای ــخیص	داد	ک ــود	تش می	ش
ــار	 ــا	ایــن	پاهــا	هســتند	کــه	ب دنبــال	خــودش	می	کشــاند	ی
ــود؛	 ــم	می	ش ــد.	خ ــش		می	رانن ــی	را	پی ــد	کیلوی ــد	ص چن

ــرخ	را	 ــتگیره	های	چ ــه	دس ــتانی	ک ــن	دس ــه	بی ــدر	ک آن	ق
ــک	 ــد،	ی ــت	می	دهن ــار	را	حرک ــه	ب ــی	ک ــد	و	پاهای گرفته	ان

ــد. ــه	می	افت ــدن	فاصل ب
ــرای	ســؤال	 »در	حــد	بخورونمیــر«،	ایــن	جــواب	آقــا	رضــا	ب
ــت.	»۴	 ــدر	اس ــان	چق ــم	درآمدت ــه	می	پرس ــت	ک ــن	اس م
ــت.	 ــکار	اس ــا	بی ــرده	ام ــی	ازدواج	ک ــه	یک ــد	دارم	ک ــا	فرزن ت
ــم«.	 ــه	هســتند	و	عمــاًل	نان	آورشــان	من آن	یکی	هــا	هــم	خان
او	می	گویــد	شــاکر	خداســت،	»امــا	بچه	هایــم	ناشــکری	
ــه	 ــوی	غریب ــه	جل ــند	ک ــت	می	کش ــا	خجال ــد،	آن	ه می	کنن
ــه	 ــا	ب ــن	باره ــر	همی ــه	خاط ــد	و	ب ــان	را	بگوین ــغل	پدرش ش

مشــکل	برخورده	انــد«.
شناخته	نشـده	اند.	 رسـمیت	 بـه	 هیچ	وقـت	 بـازار	 باربرهـای	
آن	هـا	بیمـه	درست	وحسـابی	ندارند	و	بـرای	امور	صنفی	شـان	
نمی	داننـد	بـه	کجـا	مراجعه	کننـد.	اخیـراً	از	مسـئوالن	بـازار	
باربرهـا	صاحـب	شناسـنامه	 تاریخـی	تبریـز	گفته	انـد	کـه	
می	شـوند	و	کارتـی	بـر	سینه	شـان	نصـب	می	شـود.	علـت	
شناسـنامه	دار	شـدن	هـم	ایـن	اسـت	کـه	اگـر	زمانـی	باربرها	

موجـب	آزار	و	اذیتـی	شـدند	»بتـوان	پیگیـری	کـرد«.
»یـااهلل	داداش	حرکـت	کـن«،	»آقاجـان	یـا	علی	بگـو	حرکت	
کـن«،	»خواهر	مواظب	بـاش	چرخ	بهت	نخـوره«.	این	جمالت	
حکـم	بـوق	را	دارنـد	و	باربرها	سـعی	می	کنند	با	ایـن	عبارت	ها	
راه	را	بـرای	عبـور	خود	و	بارشـان	باز	کنند.	»گرمـا	ازیک	طرف،	
سـنگینی	بارهـا	ازیک	طرف،	گرانـی	ازیک	طرف	و	این	شـلوغی	
بـازار	از	طـرف	دیگر«.	بـه	نظِر	حاج	محسـن،	این	ها	لـوازم	الزم	

برای	یک	زندگی	دشـوار	هسـتند.
ــد،	 ــی	می	گذرن ــه	از	دارای ــوع	ک ــگ	و	متن ماشــین	های	رنگارن
ــه	 ــرن	2۱	ک ــود؛	در	ق ــر	می	ش ــده	ای	ظاه ــاد	ناراحت	کنن تض
بیش	تــر	کارهــای	انســان	را	ماشــین	ها	و	ربات	هــا	انجــام	
می	دهــد،	در	عصــری	کــه	دســت	انســان	از	کارخانه	هــا	
ــه	 ــازار	ب ــای	ب ــار	مغازه	ه ــردن	ب ــوز	ب ــود،	هن ــده	می	ش بری
دوش	مردانــی	اســت	کــه	باربر	نــام	داشــتند،	دارنــد	و	خواهند	
ــن	کار	 ــر	ای ــحال	اند:	»اگ ــان	خوش ــه	بیش	ترش ــت.	البت داش
ــا	 ــین	ها	ی ــه	ماش ــد	ب ــد	و	بدهن ــت	مان	بگیرن ــم	از	دس را	ه

ــم«. ــم	بمیری ــد	بروی ــات	،	بای رب
»این	روزهــا	همــه	یــک	چــرخ	دست	شــان	می	گیرنــد	

ــا	 ــداد	باربره ــه	تع ــاًل	ک ــا	قب ــد،	ام ــازار	می	آین ــه	ب ــااهلل	ب و	ی
مشــخص	بــود،	کارمــان	بهتــر	بــود.«	ایــن	را	یکــی	از	
ــر	کــه	به	اصطــالح	ســنی	ازش	گذشــته	اســت	 بچه	هــای	بارب

می	گویــد.
گرچــه	غــروب	نزدیــک	اســت	امــا	غــروب،	بهانــه	خوبــی	برای	
ــن	 ــاالی	ســر	شــهر	نیســت.	تکه	هــای	کارت ــا	از	ب رفتــن	گرم
ــا	 ــرای	باربره ــد،	ب ــن	ریخته	ان ــا	زمی ــه	بازاری	ه ــه	ک و	جعب
حکــم	بادبــزن	را	دارنــد.	بــاد	روی	صورت	هــای	ســوخته،	بایــد	
ــزرگ	و	 ــذت	ب ــش	را	داشــته	باشــد.	چــه	ل حکــم	آب	روی	آت

کوچکــی!
آن	عــده	از	باربرهــا	کــه	نوبت	شــان	اســت	همچنــان	کار	
ــر	پایشــان	 ــازار	را	زی ــان	ب ــااهلل«	گوی ــان	»ی ــد.	همچن می	کنن
ــد	 ــدس	می	زنن ــه	ح ــری	ک ــده	دیگ ــا	آن	ع ــد	ام می	گذارن
ــند.	 ــت	از	کار	می	کش ــود،	دس ــان	نش ــروز	نوبت	ش ــر	ام دیگ
ــت	و	 ــری	دس ــا	دیگ ــرد	ت ــابه	را	می	گی ــری	نوش ــی	بط یک
رویــش	را	بشــوید.	چــرک	دست	شــان	می	ریــزد	و	آنچــه	

مانــدگار	اســت،	پینه	هاســت.
ــا	 ــد	ت ــدا	می	کن ــی	پی ــودش	مخفی	گاه ــرای	خ ــس	ب هرک
ــش	 ــر	و	روی ــه	س ــتی	ب ــد	و	دس ــض	کن ــش	را	تعوی لباس	های
ــم	کــه	شــلوار،	پیراهــن	و	حتــی	 ــا	رضــا	را	می	بین بکشــد.	آق
کفش	هــای	پــاره	و	کثیــف	کارش	را	درمــی	آورد	و	بــه	
ــا	صــورت	ســوخته	و	 ــری	می	پوشــد.	ام ــاس	نوت جایشــان	لب

ــوند. ــوض	نمی	ش ــته	اش	ع ــمان	خس چش
چرخ	هایشــان	را	در	مــکان	معینــی	شــبیه	انبــاری	می	گذارنــد	
تــا	فــردا.	هرکــدام	بــا	خســته	نباشــیدهایی	کــه	در	حــد	حرف	
هســتند	از	همدیگــر	جــدا	می	شــوند	و	ســر	چهارراه	هــا	
منتظــر	تاکســی	می	شــوند.	حــاال	بایــد	ماشــینی	از	راه	
برســد	تــا	تــن	خســته	ای	را	کــه	از	صبــح	بــار	مــردم	را	حمــل	

ــد. ــل	کن ــه	حم ــه	خان ــرد،	ب می	ک
ــرار	 ــروز	تک ــن	ام ــد،	همی ــوع	کن ــید	طل ــه	خورش ــردا	ک ف
می	شــود.	فــردا	هیــچ	تفاوتــی	بــا	امــروز	یــا	پس	فــردا	
نخواهــد	داشــت.	حتــی	اگــر	گرمــای	تابســتان	از	ســوزاندن	
ــردارد،	حتمــاً	زمســتانی	پرســوز	از	 زندگــی	باربرهــا	دســت	ب
ــو	را	 ــای	آل ــود،	»ج ــوض	می	ش ــه	ع ــا	ک ــد.	فصل	ه راه	می	رس

ــختی.« ــختی	را،	س ــای	س ــرد،	ج ــو	می	گی خرمال

بهنام عبداللهی
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محمد میرزایی

 در حالــی کــه چهــار مــاه از ســال 
ایــن مــدت گرمــای  گذشــته و در 
طاقت فرســا بیشــتر مناطــق کشــور 
را فــرا گرفتــه، برفروبــی جاده هــای 
اســتان  مشگین شــهر  در  عشــایری 

اردبیــل اســتارت خــورد.

ــن	 ــات	مشــگین	شــهر	و	ارتفاعــات	کــوه	ســبالن	در	ای ییالق
ــتان	 ــمال	اس ــایر	ش ــوچ	عش ــده	ک ــد	عم ــتان	مقص شهرس
اردبیــل	و	ایــل	بــزرگ	شاهســون	اســت،	کوچــی	کــه	بیــش	
از	یــک	مــاه	قبــل	آغــاز	شــده	و	همچنــان	بــرای	دسترســی	به	

ــداوم	دارد. ــع	بیشــتر	ت مرات
ــب	۸۰	 ــوار	در	قال ــزار	خان ــکل	از	۱۵	ه ــون	متش ــل	شاهس ای
ــه	 ــد	ک ــی	دارن ــون	واحــد	دام ــت	۱.۵	میلی ــر	جمعی ــزار	نف ه
ــرای	 ــهر	پذی ــتان	مشــگین	ش ــات	شهرس ــاله	ییالق ــه	س هم
بیــش	از	۶۰	درصــد	از	ایــن	جمعیــت	مولــد	اســت،	جمعیتــی	
کــه	بالــغ	بــر	یــک	میلیــون	واحــد	دام	داشــته	و	بــرای	
تولیــدات	دامــی	و	لبنــی	نیــاز	بــه	چــراگاه	هــا	و	مراتع	بیشــتر	

ــد. دارن
ــع	بکــر	و	گســترده	در	 ــه	مرات ــن	خصــوص	دســتیابی	ب در	ای
ــات	 ــه	ییالق ــت	عشــایری	را	ب ــه	ســبالن	بیشــتر	جمعی دامن
ایــن	مناطــق	مــی	کشــاند،	مناطقــی	کــه	دسترســی	بــه	آن	
از	محورهایــی	صــورت	مــی	گیــرد	کــه	نزدیــک	بــه	نیمــی	از	

ــرف	اســت. ســال	پوشــیده	از	ب
گفتــه	مــی	شــود	شهرســتان	مشــگین	شــهر	۴۵۰	کیلومتــر	
راه	کــوچ	رو	عشــایری	دارد	کــه	بیشــتر	از	ســایر	شهرســتان	ها	

و	مناطــق	میزبــان	عشــایر	ایــن	اســتان	اســت.
بخشــی	از	ایــن	جــاده	هــای	عشــایری	کــه	زیــر	برف	ســنگین	
و	مرتفــع	مدفــون	شــده	و	امکان	رســیدن	عشــایر	بــه	ییالقات	
را	غیرممکــن	ســاخته،	نیارمنــد	بازگشــایی	اســت،	کاری	
زمان	بــر،	ســخت	و	پــر	هزینــه	و	نیازمنــد	تجهیــزات	و	نیــروی	

انســانی.

برفروبــی بــرای دسترســی عشــایر بــه مراتــع غنی 
ســبالن

ــگین	 ــایری	در	مش ــای	عش ــاده	ه ــی	ج ــرف	روب ــات	ب عملی
ــاید	 ــا	2۰	روز	و	ش ــده	و	ت ــاز	ش ــاه	آغ ــوال	از	تیرم ــهر	معم ش
ــه	 ــور	همیش ــا	۱۵	مح ــد	ت ــی	کن ــدا	م ــداوم	پی ــتر	ت بیش
پوشــیده	از	بــرف	و	ســایر	جــاده	هــا	بازگشــایی	و	آمــاده	تــردد	

ــود. ــایر	ش عش
فرمانــدار	مشــگین	شــهر	در	ایــن	خصــوص	ضــرورت	
ــرار	داد	و	 ــد	ق ــورد	تاکی ــایری	را	م ــای	عش ــایی	راه	ه بازگش
ــده	ای	از	 ــش	عم ــه	بخ ــایر	ک ــی	عش ــرای	دسترس ــزود:	ب اف
تولیــدات	دامــی،	لبنــی	و	صنایــع	دســتی	اســتان	را	برعهــده	
دارنــد،	تمــام	تــوان	ایــن	شهرســتان	و	ظرفیــت	برخــی	

ــم. ــه	ای ــه	کار	گرفت ــتان	را	ب ــی	اس ــای	متول ــتگاه	ه دس
ــای	 ــی	محوره ــرف	روب ــه	ب ــان	اینک ــا	بی ــر	صمــدی	ب اکب
مســدود	شــده	امــکان	حضــور	عشــایر	در	مراتــع	ســبالن	
ــی	 ــع	بزرگ ــرد:	مناب ــح	ک ــازد،	تصری ــی	س ــن	م را	ممک
ــایر	 ــای	عش ــرای	دام	ه ــه	ب ــا	ک ــراگاه	ه ــع	و	چ از	مرات
حیاتــی	اســت	بــا	بازگشــایی	ایــن	مســیرها	امــکان	

ــود. ــی	ش ــر	م پذی

ــط  ــا اواس ــایری ت ــای عش ــی راه ه ــداوم برفروب ت
مردادمــاه

ــاده	 ــر	ج ــتان	۴۵۰	کیلومت ــن	شهرس ــه	ای ــان	اینک ــا	بی وی	ب
ــای	 ــادی	از	راه	ه ــی	زی ــد:	بخش ــادآور	ش ــایری	دارد،	ی عش

عشــایری	ایــن	شهرســتان	تــا	زمــان	آغــاز	کــوچ	عشــایر	آماده	
ــم	 ــل	حج ــه	دلی ــز	ب ــا	نی ــا	بخشــی	از	محوره ــود	ام ــی	ش م
بــرف	تــا	اواســط	تابســتان	مســدود	مــی	مانــد	کــه	نیازمنــد	

ــت. ــایی	اس بازگش
ــوع	 ــه	از	مجم ــر	اینک ــد	ب ــا	تاکی ــهر	ب ــگین	ش ــدار	مش فرمان
ــی	 ــوچ	رو،	حــدود	۱۵	محــور	معمــوال	در	تمام مســیرهای	ک
ــرف	اســت،	متذکــر	شــد:	طــرح	 فصــول	ســال	پوشــیده	از	ب
ــده	و	 ــاز	ش ــش	آغ ــد	روز	پی ــا	از	چن ــن	محوره ــایی	ای بازگش

ــداوم	دارد. ــان	ت همچن
وی	بــا	بیــان	اینکــه	پیــش	بینــی	مــی	کنیــم	ایــن	محورهــا	تا	
2۰	روز	آینــده	بــرف	روبــی	و	بازگشــایی	شــود،	تاکیــد	کــرد	
کــه	عملیــات	برفروبــی	ایــن	مســیرها	بســیار	ســخت	و	عــالوه	
بــر	بکارگیــری	تــوان	ســخت	افــزاری،	نیازمنــد	۵۰۰	میلیــون	

تومــان	اعتبــار	اســت.
	

از  عبــور  و  ییالقــات  در  گردشــگری  جاذبــه 
برفــی مســیرهای 

صمــدی	در	عیــن	حــال	محورهــا	کــوچ	رو	برفــی	را	در	کنــار	
ــی	 ــای	غن ــه	ه ــایر	دارای	جاذب ــی	عش ــق	ییالق ــایر	مناط س
ــام	کــه	 گردشــگری	عنــوان	کــرد	و	بیــان	داشــت:	در	ایــن	ای
ــم	 ــتان	حاک ــق	اس ــتر	مناط ــا	در	بیش ــت	فرس ــای	طاق گرم
اســت،	ییالقــات	مشــگین	شــهر	و	عبــور	از	مســیرهای	برفــی	

ــه	و	 ــرای	گردشــگران	پرجاذب ــد	ب در	چلــه	تابســتان	مــی	توان
ــوش	نشــدنی	باشــد. فرام

وی	بــا	دعــوت	از	گردشــگران	بــرای	ســفر	بــه	مشــگین	شــهر	
ــدی	از	 ــره	من ــرای	به ــه	ســبالن	ب ــات	دامن ــه	ییالق و	ســفر	ب
ــاده	 ــرد:	ج ــه	ک ــایر	اضاف ــگری	عش ــای	گردش ــت	ه ظرفی
ــرای	حضــور	گردشــگران	 هــای	عشــایری	ایــن	شهرســتان	ب

ــت. ــده	اس ــازی	ش ــاده	س ــازی	و	آم بازس
گفتنــی	اســت	عشــایر	اســتان	اردبیــل	نیمــی	از	ســال	را	در	
قشــالق	هــای	شــمال	ایــن	اســتان	و	نیمــی	دیگــر	را	در	ییالق	
هــای	و	ارتفاعــات	ســبالن	و	کوههــای	بزغوش	و	باغرو	ســپری	

مــی	کننــد.

ســهم برجســته عشــایر در تولیــدات دامــی لبنــی و 
صنایــع دســتی

عشــایر	ایــن	اســتان	ســاالنه	۴3	هــزار	تــن	شــیر،	پنــج	هــزار	
ــن	پشــم	و	 ــت،	۱.۵	ت ــن	گوش ــزار	ت ــر،	۱2ه ــن	پنی و	۴۰۰	ت
ــه	 ــد	و	ب ــم	تولی ــم	و	جاجی ــرش،	گلی ــع	ف ــر	مرب ــزار	مت ۱۴	ه
بازارهــای	داخلــی	و	حتــی	بــه	بازارهــای	خارجــی	صــادر	مــی	

کننــد.
عشــایر	شاهســون	اســتان	اردبیــل	در	بیــن	۱2۰	ایــل	
ــزرگ	 ــل	ب ــومین	ای ــوان	س ــه	عن ــور	ب ــنامه	دار	کش شناس

شــناخته	مــی	شــوند.

برفروبی راه های عشایری در چله تابستان/۱۵محور پوشیده از برف است
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ســال ها  کــه  داالن«  »بیشــه  تــاالب 
و  خوشــی  روزهــای  هم نشــین 
ناخوشــی بروجــرد بــوده، ایــن روزهــا 
ــرار  ــود ق ــات خ ــی حی ــه پایان در نقط
ــده  ــای بری ــن نفس ه ــر همی دارد و اگ
صحنــه  از  نباشــد  فریادرســی  را 

می شــود. محــو  طبیعــت 

ــرد	 ــتان	بروج ــت	در	شهرس ــی	اس ــام	تاالب ــه	داالن«	ن »بیش
کــه	مســاحت	عمومــی	آن	حــدود	۹۱3	هکتــار	بــرآورد	شــده	
اســت.	تــاالب	بیشــه	داالن	در	۱۵	کیلومتــری	جنــوب	شــرقی	

شــهر	بروجــرد	و	در	دشــت	ســیالخور	قرارگرفتــه	اســت.
بیشــه	داالن	از	گذشــته	زیســتگاه	پرنــدگان	مهاجــری	
ــه	 ــن	منطق ــال	را	در	ای ــای	س ــه	برخــی	ماه	ه ــوده	اســت	ک ب
می	گذراننــد.	عــالوه	بــر	آن	جانــوران	بومــی	دیگــری	از	
ــتانداران	در	 ــدگان	و	پس ــتان،	خزن ــدگان،	دوزیس ــروه	پرن گ
ــوش،	 ــی،	خرگ ــار،	مرغاب ــد.	م ــه	زیســت	می	کنن ــن	منطق ای
الک	پشــت،	حواصیــل،	گــرگ،	شــغال	و	ســگ	آبــی	از	
ــوند. ــت	می	ش ــه	یاف ــن	ناحی ــه	در	ای ــتند	ک ــی	هس حیوانات

رنجی	که	بیشه	داالن	را	نزارتر	می	کند
تــاالب	بیشــه	داالن	ازجملــه	تاالب	هایــی	اســت	کــه	از	گزنــد	
شــرایط	نامســاعد	در	امــان	نمانــده	و	از	یک	ســو	تصرف	هــای	
غیرقانونــی	اراضــی	اطــراف	بیشــه	داالن	توســط	کشــاورزان	و	
جــاری	شــدن	فاضالب	هــای	خانگــی،	صنعتــی	و	کشــاورزی	
در	محیط	زیســت	تــاالب،	اســتفاده	بیش	ازحــد	ســموم	
ــاالب	و	 ــزار	اطــراف	ت ــرداری	تجــاری	از	نی ــات،	بهره	ب ــع	آف رف

ــی	 ــر	چندگانگ ــوی	دیگ ــاز	و	از	س ــه	و	غیرمج ــکار	بی	روی ش
مدیریتــی	بیــن	منابــع	طبیعــی،	جهــاد	کشــاورزی،	ســازمان	
محیط	زیســت	موجــب	شــده	تــا	وســعت	آن	تــا	حــد	زیــادی	

کاســته	شــود.
هم	جــوار	بــودن	ایــن	تــاالب	با	پنــج	روســتای	منطقــه	موجب	
شــده	کــه	ایــن	تــاالب	درگیــر	اراضــی	کشــاورزی	و	مخاطرات	
هم	جــواری	بــا	جوامــع	انســانی	منطقــه	شــود،	موضوعــی	کــه	
ــی	 ــت	را	در	پ ــاالن	محیط	زیس ــادات	فع ــا	انتق ــون	باره تاکن

داشــته	اســت.
تــا	 داده	 هــم	 دست	به	دســت	 یادشــده	 عوامــل	 همــه	
ــی	 ــب	نگران ــه	داالن	موج ــوش	بیش ــا	روزگار	ناخ ــن	روزه ای
دوســتداران	طبیعــت	شــود،	تاالبــی	کــه	سال	هاســت	مأمــن	
ــاالب	 ــا	مــرگ	ت ــزی	اســت	کــه	ب ــار	آب ــزی	و	کن ــدگان	آب پرن
ــگال	 ــدن	در	چن ــار	ش ــا	گرفت ــرت	و	ی ــز	مهاج ــاره	ای	ج چ

ــت. ــد	داش ــکارچیان	نخواهن ش
ــده	ای	از	 ــش	عم ــون	بخ ــه	هم	اکن ــت	ک ــی	اس ــن	در	حال ای
اراضــی	ایــن	تــاالب	در	دســت	کشــاورزان	قــرار	دارد	و	حتــی	
در	برخــی	مــوارد	روســتائیان	نســبت	بــه	گرفتن	ســند	اراضی	
ــده	 ــار	از	باقی	مان ــا	حــدود	۸۰	هکت ــد.	تنه ــدام	کرده	ان ــز	اق نی
ایــن	تــاالب	ارزشــمند	بــه	اداره	حفاظــت	محیط	زیســت	

واگذارشــده	اســت.

»بیشه داالن« ۹۰۰ هکتاری، ۴۵۰ هکتار شد
رضــا	آریایــی	فرمانــدار	ویــژه	بروجــرد	در	ایــن	رابطــه	گفــت:	
ــار	 ــه	داالن«	۹۰۰	هکت ــاالب	»بیش ــته	ت ــال	های	گذش در	س
مســاحت	داشــته	کــه	امــروز	بــا	تغییــر	کاربــری	غیرقانونــی	و	
نامناســب،	مســاحت	آن	بــه	۴۵۰	هکتــار	کاهش	یافتــه	اســت.

وی	افــزود:	الزم	اســت	مالکیــت	»بیشــه	داالن«	بــه	اداره	
حفاظــت	محیط	زیســت	بروجــرد	برگــردد	تــا	از	تســلط	

دســتگاه	های	اجرایــی	جلوگیــری	شــود.
ــه	 ــا	اشــاره	ب رئیــس	اداره	حفاظــت	محیط	زیســت	بروجــرد	ب
اینکــه	در	حــال	حاضــر	حیــات	ماهیــان	و	آبزیــان	و	همچنین	
اراضــی	در	»بیشــه	داالن«	بغرنــج	شــده	اســت،	اظهار	داشــت:	
متأســفانه	در	ایــن	منطقــه	نظارتــی	وجــود	نــدارد،		بــا	توجــه	
ــزرع	 ــت	لم	ی ــای	پایین	دس ــه	زمین	ه ــی	در	منطق ــه	بی	آب ب

شــده	و	در	آینــده	مشــکالت	زیــادی	بــه	وجــود	می	آیــد.
مصطفــی	مصطفــی	ونــد	یــادآور	شــد:	در	ســال	جــاری	بــرای	
احــداث	پاســگاه	در	ایــن	منطقــه	اعتبــار	مصــوب	شــده	اســت	

کــه	هنــوز	اختصــاص	پیــدا	نکــرده	اســت.
ــاره	 ــا	اش ــرد	ب ــت	بروج ــت	محیط	زیس ــس	اداره	حفاظ رئی
بــه	وضعیــت	نگران	کننــده	تــاالب	»بیشــه	داالن«	ایــن	
شهرســتان،	گفــت:	امــروز	تــاالب	»بیشــه	داالن«	بــه	
ــه	 ــا	توجــه	ب ــون	بحــران	تبدیل	شــده	اســت،	متأســفانه	ب کان
ــدم	 ــل	ع ــه	دلی ــا	ب ــال	ام ــوب	امس ــبتاً	خ ــای	نس بارندگی	ه
ــب	در	 ــت	نامناس ــوی	کش ــع	آب	و	الگ ــه	مناب ــت	بهین مدیری
منطقــه،	»بیشــه	داالن«	بــا	مشــکل	بی	آبــی	دســته	و	پنجــه	

نــرم	می	کنــد.

ضعــف مدیریــت و عــدم نظــارت بر نــوع کشــاورزی 
منطقه در 

ــکالت	 ــون	مش ــته	تاکن ــالیان	گذش ــه	از	س ــان	اینک وی	بابی
و	مســائل	موجــود	بــر	ســر	آب	در	دشــت	ســیالخور	
ــر	 ــت	در	براب ــزود:	محیط	زیس ــت،	اف ــوده	اس ــده	ب نگران	کنن
ــای	درســت	 ــا	برنامه	ریزی	ه ــده	مســئولیت	دارد	و	ب ــن	پدی ای

تاالبی که شالی زار شد/ سند زیست گاه پرندگان در دست کشاورزان!

کلثوم دلیران
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جامعــه ایـــران

هــر	چــه	ســریع	تر	احیــای	»بیشــه	داالن«	بایــد	انجــام	شــود	
چراکــه	ایــن	منطقــه	درگذشــته	محــل	چــراگاه،	صیــدگاه	و	
شــکارگاه	مــردم	بــوده	و	روســتاییان	از	هــر	نــوع	معیشــتی	در	

ــد. ــوردار	بوده	ان ــه	برخ ــن	بیش ای
ــه	 ــا	اشــاره	ب رئیــس	اداره	حفاظــت	محیط	زیســت	بروجــرد	ب
ــال	های	 ــه	طــی	س ــالم	ک ــد	و	معیشــت	س ــع	درآم ــن	منب ای
گذشــته	بــا	عــدم	مدیریــت	و	نظارت	بــه	ایــن	صــورت	درآمده	
اســت،	اظهار	داشــت:	کشــت	روزافــزون	برنــج	در	ایــن	منطقه	
ــی	در	 ــی	آورد،	کشــاورزی	تک	محصول ــه	درد	م ــی	را	ب دل	آدم
ــدم	 ــت	و	ع ــف	مدیری ــان	دهنده	ضع ــیالخور	نش ــت	س دش

نظــارت	بــر	نــوع	کشــاورزی	در	ایــن	منطقــه	اســت.
مصطفــی	ونــد	بابیــان	اینکــه	جایگزینــی	کشــت	محصوالتــی	
چــون	گنــدم،	جــو	و	باقــال	در	ایــن	منطقــه	به	جــای	کشــت	
برنــج	کــه	محصولــی	آب	دوســت	اســت؛		ضــرورت	دارد،	ادامــه	
ــرکات	 ــب	ب ــج	موج ــن	برن ــوالت	جایگزی ــت	محص داد:	کش
فــراوان	و	اســتفاده	اهالــی	منطقــه	از	ثمــرات	ایــن	محصــوالت	

اســت.
وی	ادامــه	داد:	کشــت	برنــج	فرصتــی	بــرای	چرای	دام	نیســت	
ــت	 ــر	کش ــه	زی ــه	ب ــی	ک ــره	ای	از	زمین	های ــز	به ــا	نی و	دام	ه

ــد. ــد،	نمی	برن ــج	می	رون برن
رئیــس	اداره	حفاظــت	محیط	زیســت	بروجــرد	بابیــان	اینکــه	
رویکــرد	جوامــع	پیشــرفته	بــر	این	اســت	کــه	معیشــت	پایدار	
در	تاالب	هــا	ایجــاد	شــود،	افــزود:	خروجــی	تصمیمــات	نیــز	
ــای	 ــتاییان،	نزاع	ه ــتی	روس ــکالت	معیش ــش	مش ــد	کاه بای
افزایــش	 روســتایی،	 اشــتغال	 ایجــاد	 دســته	جمعی،	
ســوددهی،	برخــورد	مناســب	مــردم	بــا	کارشناســان،	همیاری	
ــا	 ــا	انجمن	هــای	زیســت	محیطی	و	همــکاری	ب و	هم	افزایــی	ب

ــد. ــت	محیطی	و...	باش ــص	زیس ــان	متخص کارشناس

بــرای احیــای »بیشــه داالن« بایــد نقشــه راه 
ترســیم شــود

ــز	در	 ــزداری	بروجــرد	نی ــع	طبیعــی	و	آبخی رئیــس	اداره	مناب
ــه	داالن«	 ــای	»بیش ــرای	احی ــت:	ب ــار	داش ــه	اظه ــن	رابط ای
ــای	 ــکاری	انجمن	ه ــا	هم ــود،	ب ــیم	ش ــه	راه	ترس ــد	نقش بای
زیســت	محیطی	و	مســئوالن	می	تــوان	بــه	یــک	فرمــول	
رســید	تــا	بتوانیــم	حداقــل	وضعیــت	موجــود	را	حفــظ	کنیم.
امیــر	ثقلینــی	افــزود:	عالمــت	ســؤال	های	زیــادی	در	
خصــوص	مشــکالت	تــاالب	»بیشــه	داالن«،		اعــم	از	مســائل	
ــه	 ــبت	ب ــردم	نس ــناخت	م ــی	و	ش ــدم	آگاه ــی	و	ع اجتماع
اهمیــت	اکوسیســتم	طبیعــی	موجــود،	وجــود	دارد	کــه	حــل	

ــاز	دارد. ــان	نی ــه	زم ــا	ب ــدام	از	آن	ه ــردن	هرک ک
ــک	 ــوزه	ی ــدار	در	ح ــن	معیشــت	پای ــه	تأمی ــان	اینک وی	بابی
تــاالب	رویکــرد	نوینــی	اســت	کــه	در	دنیا	بعــد	از	کنوانســیون	
پیش	بینی	شــده	 	2۰۰۵ ســال	 در	 رامســر	 بین	المللــی	
ــل	حفاظــت	 ــح	کــرد:	همــه	زنجیــره	وار	در	مقاب اســت،	تصری
ــه	و	 ــق	آب ــن	ح ــتیم	و	گرفت ــئول	هس ــه	داالن«	مس از	»بیش

ــم	 ــیار	مه ــروزه	بس ــه	ام ــن	منطق ــت	ای ــظ	محیط	زیس حف
ــال	۹۶	در	 ــه	س ــه	در	الیح ــق	آب ــن	ح ــه	ای ــوده	به	طوری	ک ب
محیط	زیســت	کشــور	مصوب	شــده	و	مســئوالن	شهرســتانی	

ــد. ــه	کنن ــد	آن	را	مطالب بای
ــه	 ــرد	ادام ــزداری	بروج ــی	و	آبخی ــع	طبیع ــس	اداره	مناب رئی
ــا	 ــده	ی ــاالب	باقی	مان ــزان	از	ت ــن	موضــوع	کــه	چــه	می داد:	ای
ــای	 ــه	در	زمین	ه ــه	بیش ــدن	آب	ب ــانی	از	وارد	ش ــه	کس چ
باالدســتی	جلوگیــری	می	کننــد	از	اهمیــت	باالیــی	برخــوردار	
اســت،	اینکــه	آلودگــی	موجــود	توســط	اهالــی	بــه	چــه	میزان	
ــه	ایــن	منطقــه	 ــا	آلودگی	هــای	موجــود	از	شــهر	ب ــوده	و	آی ب
منتقــل	می	شــوند؟	همــه	مــواردی	اســت	کــه	باید	مســئوالن	
به	منظــور	آگاهــی	بخشــی	مــردم	بــه	آن	هــا	پاســخگو	باشــند.
ــار	 ــادل	۱۵۰	هکت ــاالب	را	مع ــار	ت ــک	هکت ــی	ارزش	ی ثقلین
جنــگل	دانســت	و	خاطرنشــان	کــرد:	تــا	آنجــا	کــه	نیاز	اســت	
بــا	توجــه	بــه	مدیریــت	اکوسیســتمی	و	جامــع،	بایــد	تــاالب	

ایــن	منطقــه	احیــا	شــود.

ــل  ــه داالن« در مقاب ــای »بیش ــن ه ــذاری زمی واگ
ــه ای!  ــدک هزین ان

وی	بــا	اشــاره	بــه	کنوانســیون	بین	المللــی	رامســر	گفــت:	در	
ایــن	کنوانســیون	حــدود	۸۶	تــاالب	ثبت	شــده	اســت،	بیــش	
از	هــزار	و	۷۰۰	تــاالب	در	ایــران	وجــود	دارد	کــه	از	ایــن	تعداد	

تنهــا	22	تــاالب	بــه	ثبــت	جهانــی	رســیده	اســت.
و	 طبیعــی	 منابــع	 اداره	 رئیــس	
آبخیــزداری	بروجــرد	بابیــان	اینکــه	
نــگاه	کــردن	بــه	ذینفعــان	تــاالب	و	
دیــده	شــدن	روســتاهای	اطــراف	تــاالب	
به	عنــوان	هنــر	اکوسیســتمی	موضوعــی	
مهــم	اســت،	تصریــح	کــرد:	تاالب	بیشــه	
داالن	بیــش	از	2۵	ســال	اســت	کــه	
نقشــه	برداری	نشــده	اســت	و	ایــن	مهــم	
در	پروســه	زمانــی	۶	ماهــه	توســط	منابع	

ــد. ــام	ش ــرد	انج ــی	بروج طبیع
ــیون	 ــق	کمیس ــه	داد:	طب ــی	ادام ثقلین
موجــود	در	منابــع	طبیعــی	در	دهــه	۷۰،	
یکســری	واگذاری	هــای	زمیــن	در	بیشــه	
ــخص	 ــه	مش ــت	ک ــده	اس داالن	انجام	ش
اســت	منابــع	طبیعــی	بــا	گرفتــن	انــدک	

ــروز	 ــت	و	ام ــرده	اس ــذار	ک ــاالب	را	واگ ــای	ت ــه	زمین	ه هزین
منابــع	طبیعــی	در	نظــر	دارد	زمین	هــای	واگذارشــده	تــاالب	

را	خلــع	یــد	کنــد.
وی	گفــت:	در	تــاالب	تخریــب	اراضــی	به	وفــور	دیــده	
می	شــود،	درحالی	کــه	بایــد	تــالش	شــود	ایــن	منطقــه	
ــه	مــردم	روســتا	 ــت	ب ــراث	طبیعــی	و	امان ــوان	یــک	می به	عن

داده	شــود.

ــده  ــاالب واگذارش ــی ت ــی مل ــار از اراض ۱۲۰ هکت
ــت اس

ــان	 ــزداری	بروجــرد	بابی ــی	و	آبخی ــع	طبیع رئیــس	اداره	مناب
ــدود	 ــر	ح ــال	حاض ــی	در	ح ــع	طبیع ــوزه	مناب ــه	در	ح اینک
۱2۰	هکتــار	از	اراضــی	ملــی	تــاالب	واگذارشــده	اســت،	اظهار	
ــی	و	 ــع	طبیع ــوزه	مناب ــری	در	ح ــک	بازنگ ــد	ی ــت:	بای داش
جهــاد	کشــاورزی	انجــام	شــود،	همچنیــن	بایــد	اداره	حفاظت	
ــز	همــکاری	الزم	را	داشــته	باشــد،	طــوری	 محیط	زیســت	نی
کــه	ایــن	نظــارت	بــا	محوریــت	افــرادی	باشــد	کــه	در	حــوزه	
آبریــز	تــاالب	قــرار	دارنــد	و	مدیریــت	اکوسیســتمی	منطقه	را	

ــد. ــر	عهده	دارن ب
ــن	معیشــت	 ــد	کــرد:	آنچــه	مهــم	اســت	تأمی ــی	تأکی ثقلین
پایــدار	در	حــوزه	»بیشــه	داالن«	اســت،	بایــد	کشــتی	
ــه	نظــر	می	رســد	 ــی	شــود،	ب ــج	معرف ــن	کشــت	برن جایگزی

ــد. ــب	باش ــی	مناس ــای	گیاه ــت	داروه کش
وی	برگــزاری	کالس	هــای	آموزشــی	ترویجــی	بــرای	دهیــاران	
از	ســوی	منابــع	طبیعــی	متناســب	بــا	بــوم	ســازگار	در	
منطقــه،	کاشــت	گل	محمــدی،	گل	گاوزبــان،	کاشــت	قــارچ،	
آمــوزش	فرش	بافــی،	گلیــم،	پــرورش	ماهیــان	زینتــی،	
پــرورش	طیــور	و	...	در	غالــب	پرداخــت	تســهیالت	روســتایی	
ــاالب	و	ایجــاد	 ــرای	احیــای	ت ــه	اقدامــات	مناســب	ب را	ازجمل
ــاالب	»بیشــه	داالن«	 ــدار	روســتاییان	اطــراف	ت معیشــت	پای

ــرد. ــوان	ک عن
بــه	نظــر	می	رســد	متولیــان	امــر	چشم	هایشــان	را	روی	
وضعیــت	تاالب	هایــی	چــون	»بیشــه	داالن«	بســته	اند،	
تاالب	هایــی	کــه	در	صــورت	خشــک	شــدن	هرکــدام	
ــار	 ــد	گردوغب ــرای	تولی ــوه	ای	ب ــت	بالق ــه	ظرفی ــد	ب می	توانن
صیفی	جــات،	 کشــت	 برنــج	کاری،	 شــوند.	 تبدیــل	
ــت	رنجــی	اســت	 ــاالب	و	...	حکای ــرداری	نامناســب	از	ت بهره	ب

کــه	بیشــه	داالن	را	هــرروز	نزارتــر	می	کنــد.
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جامعــه ایـــران

خشکســالی هــای شــدید و از بیــن رفتــن 
بافــت گیاهــی در بیابــان هــا باعــث شــده 
تــا بــا  وزش کوچکتریــن بــاد، حجــم 
عظیمــی از ریزگردهــا در هــوا معلــق 
شــده و زندگــی مــردم را بــا اختــال 

ــد. ــه کن مواج

ــث	 ــته	باع ــال	گذش ــد	س ــور	از	چن ــه	کش ــا	ب ورود	ریزگرده
ایجــاد	مشــکالت	اساســی	در	زندگــی	مــردم	شــده	بــه	
صورتــی	کــه	در	برخــی	اســتان	هــای	جنوبــی	و	غربی	کشــور	
ــادی	در	فضــای	 ــکان	تنفــس	ع ــی	ام ــاه	هاحت در	برخــی	ازم

ــدارد.	 ــز	وجــود	ن ــاز	نی ب
ــل	 ــه	دلی ــته	ب ــای	گذش ــال	ه ــی	س ــا		ط ــاد	ریزگرده ایج
خشکســالی	هــای	شــدید	و	از	بیــن	رفتــن	بافــت	گیاهــی	در	
ــا		وزش	 ــا	ب ــث	شــده	ت ــوع	پیوســته	و	باع ــه	وق ــا	ب ــان	ه بیاب
کوچکتریــن	بــاد،	حجــم	عظیمــی	از	ریزگردهــا	در	هــوا	معلق	

ــد.	 ــالل	مواجــه	کن ــا	اخت ــردم	را	ب شــده	و	زندگــی	م
ــرای	جلوگیــری	از	ایــن	پدیــده	محیــط	زیســتی،	اقدامــات	 ب
متنوعــی	از	جملــه	کاشــت	گیاهــان	ویژه	بــرای	جلوگیــری	از	
پیشــروی	مناطــق	بیابانــی	و	پاشــیدن	مالچ	بــه	انجام	رســیده	
ــای	 ــی	ه ــوز	هــم	نگران ــات	هن ــن	اقدام ــا	وجــود	همــه	ای و	ب

زیــادی	در	ایــن	بخــش	وجــود	دارد.
نگرانــی	کــه	ایــن	روزهــای	بــه	خراســان	رضــوی	نیــز	رســیده	
و	ســرازیر	شــدن	ریزگردهــای	خارجــی	از	ترکمنســتان	
ــه	 ــی	ب ــاء	داخل ــا	منش ــی	ب ــران	و	ریزگردهای ــوی	ای ــه	س ب
ــن	ســاله	در	منطقــه	باعــث	شــده	 دلیــل	خشکســالی	چندی
ــا	 ــه	ب ــوع	مقابل ــر	موض ــدی	ت ــورت	ج ــه	ص ــئوالن	ب ــا	مس ت

ــد. ــال	کنن ــی	را	دنب ــان	زدای ــان	بیاب ــا	و	بی ریزگرده
ــای	 ــه	ه ــعت	عرص ــود		وس ــار	موج ــن	آم ــاس	آخری ــر	اس ب
ــار	 ــزار	هکت ــون	و	۵۵۴	ه ــوی		۵	میلی ــان	رض ــی	خراس بیابان
ــه		 ــوده	ک ــی	کشــور	ب ــادل	۴/۱۸	درصــد	از	مناطــق	بیابان مع
ــه	 ــه	هم ــود	ک ــی	ش ــامل	م ــتان	را	ش ــد	از	کل	اس ۴۸	درص
ــابور،	 ــتند	.	نیش ــادی	هس ــایش	ب ــر	فرس ــت	تاثی ــا	تح آنه
ــتان،گناباد،مه	 ــکن،	بجس ــاد،	بردس ــمر،خلیل	آب سبزوار،کاش
والت،	جغتــای،	رشــتخوار،	خــواف،	تربــت	جام،تایبــاد	و	
ــه	۱۵	 ــی		مشــهد	از	جمل ــوب	غرب ســرخس	و	بخشــی	از	جن
ــون	بیابانــی	در	خراســان	رضــوی	محســوب	مــی	شــوند.	 کان

	
بیابان زدایی با قوت دنبال می شود

در	همیــن	رابطــه	مدیــر	کل	منابــع	طبیعــی	خراســان	رضوی	
بــه	خبرنگارمهــر	مــی	گویــد:	از	ســال	۱3۴۴	عملیــات	تثبیت	
شــن	و	بیابــان	زدایــی	در	ایــن	اســتان	شــروع	شــده	و	در	حــال	
حاضــر	۵۷۰	هــزار	هکتــار	از	جنــگل	هــای	بیابانــی	از	جملــه	
طبیعــی	و	دســت	کاشــت	در	اراضــی	تحــت	تاثیــر	فرســایش	

بــادی	مســتقر	شــده	اســت.
ــون	 ــال	۱3۷3	تاکن ــد	:	از	س ــی	افزای ــی		م ــا	صحرای علیرض
۱۵۴۹3۱۵	هکتــار	در	قالــب	3۷	فقــره	طــرح	هــای		اجرایــی	
بیابــان	زدایی	،	مدیریــت	مناطــق	بیابانی	و	مدیریت	پرورشــی	

و	اصــالح	تاغزارهــا	تهیــه	و	تصویــب	شــده	اســت.	
وی	مــی	گویــد:	در	امــر	بیابــان	زدایــی	بــا	مشــارکت	مــردم	و	
شــرکت	هــای	دولتــی،	راه	آهــن	،نفــت	و	گاز	شــرق	و	آســتان	
قــدس	رضــوی	از	ســال	۱3۷۵	تاکنــون	طــرح	هایــی	مطالعــه	
ــدس	 ــتان	ق ــط	آس ــرخس	توس ــال	در		س ــر	س ــده	و	ه ش

عملیــات	بیابــان	زدایــی	اجــرا	مــی	شــود.
مدیــر	کل	منابــع	طبیعــی	خراســان	رضــوی	اظهــار	مــی	کند:	
در	جهــت	جلــب	مشــارکت	ســازمان	هــای	بیــن	المللــی	در	
ــدوق	 ــکاری	صن ــا	هم ــور	ب ــه	مح ــای	جامع ــروژه	ه ــب	پ قال
توســعه	ملــل	متحــد	و	کمیســاریای	عالــی	پناهنــدگان	
ــم	 ــج	آن	تعمی ــی	از	نتای ــه	یک ــه	ک ــورت	گرفت ــی	ص اقدامات
طــرح	ترســیب	کربــن	در	ســطح	2۰3	هــزار	هکتار	در	دشــت	

قاســم	آبادبجســتان	مــی	باشــد	کــه	عملیــات	اجرایــی	آن		در	
ــاه	ســال	۱3۹2	شــروع	شــده	اســت.همچنین	اجــرای	 آذر	م
ــا	همــکاری	 ــع	طبیعــی	جامعــه	محــور	ب طــرح	احیــای	مناب
ــیب	 ــرح	ترس ــم	ط ــدگان	و	تعمی ــی	پناهن ــاریایی	عال کمیس
ــن	در	ســبزوار	از	دیگــر	اقدامــات	در	حــال	انجــام	اســت. کرب
صحرایــی	بیــان	مــی	کنــد:	در	ســال	۱3۹۶	از	محــل	اعتبارات	
ملــی	اســتانی	در	مجمــوع	اقداماتــی	همچــون	تولیــد	نهــال	
گلدانــی	۹۰	هــزار	اصلــه	،	جمــع	آوری	بــذر	بیابانــی	۱3	تــن	
ــاری	 ــار،	آبی ــی	۵.2	هکت ــد	نهــال	بیابان ــه	تولی ،	احــداث	خزان
ســنواتی	عرصــه	هــای	احیــای	بیابــان	۷2۹	هکتــار،	نهالکاری	
بــا	گونــه	هــای	بیابانــی	3هــزار	۷۵۸	هکتــار	و	عــالوه	بــر	ایــن	
اقدامــات	در	2	هــزار	هکتــار	عملیــات	نهالــکاری	بــا	مشــارکت	
مــردم	و	ســایر	دســتگاههای	اجرایــی	در	اســتان	اجرایی	شــده	

اســت.
وی	ادامــه	مــی	دهــد:	در	ســال	۱3۹۶	از	محــل	اعتبــارات	ملی	
مجموعــا		در	۱۴	شهرســتان	در	مجمــوع	3	هــزار	۷3۰	هکتــار	
ــکاری	 ــا	هم ــن	ب ــت	همچنی ــه	اس ــورت	گرفت ــکاری	ص نهال

ــارکتی	در	دو	 ــی	مش ــات	احیای ــازندگی	اقدام ــیج	س ــا	بس ب
شهرســتان	خــواف	و	ســرخس	انجــام	شــده	اســت.	از	محــل	
ــی	 ــون	بحران ــز	ســال	۱3۹۶	در	۱3	کان ــارات	اســتانی	نی اعتب
اســتان	در	مجمــوع	۱3	تــن	جمــع	آوری	بــذر	صــورت	گرفتــه	
اســت	و	در	بردســکن	۱۰هــزار	اصلــه	نهــال	گلدانــی	،	خــواف	
2۰	هــزار	اصلــه	،	ســبزوار	2۰هــزار	اصلــه،	ســرخس	2۰	هــزار	
اصلــه،	و	بجســتان	نیــز	2۰	هــزار	اصلــه	تولیــد	شــده	اســت.

ــی	 ــان	م ــوی		بی ــان	رض ــی	خراس ــع	طبیع ــر	کل	مناب مدی
کنــد:در	بحــث	نهالــکاری	نیــز	2۸	هکتــار	در	خــواف	صــورت	
ــای	 ــن	ه ــز	در		زمی ــنواتی	نی ــاری	س ــت	و	در	آبی ــه	اس گرفت
ــاد	و	بجســتان	انجــام	شــده	اســت.	 خــواف	،	ســرخس	،	گناب
ــغ	 ــتانی	مبل ــارات	اس ــل	اعتب ــز	از	مح ــاری	نی ــال	ج در	س
ــات	 ــت	انجــام	عملی ــان	جه ــون	تئم ــارد	و۷۶3		میلی 2	میلی
ــان	زدایــی	تخصیــص	یافتــه	اســت	و	تاکنــون	اعتبــارات	 بیاب

ــالغ	نشــده	اســت. ــه	اســتان	اب ــی	ب مل
ــدوق	 ــارات	صن ــل	اعتب ــد:	از	مح ــی	کن ــد	م ــی	تاکی صحرای
ــغ	 ــا	وجــود		اینکــه	ســال	گذشــته	مبل ــز	ب ــی	نی توســعه	مل

یاسر جواهری
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جامعــه ایـــران

قابــل	توجهــی	بــه	خراســان	رضــوی	جهــت	عملیــات	بیابــان	
ــه	دلیــل	ناهماهنگــی	هــای	 زدایــی	اختصــاص	یافــت،	امــا	ب
پیــش	آمــده	در	جریــان	تصویــب	قانــون	بودجه	هنــوز	مبلغی	
بــه	اســتان	ابــالغ	نشــده	اســت	ولــی	در	حــال	پیگیــری	بــرای	

تخصیــص	اعتبــارات		هســتیم.
ــارت	 ــل	اعتب ــز	از	مح ــاری	نی ــال	ج ــد:	در	س ــی	گوی وی	م
ــون	 ــای	روان	در	کان ــن	ه ــت	ش ــتای	تثبی ــتانی	در	راس اس
هــای	بحرانــی	فرســایش	بــادی	در	۱۵	شهرســتان	اســتان	در	
ــرار	دارد	و	در	 ــتور	کار	ق ــار	در	دس ــزار	هکت ــوع	2۴2	ه مجم
ــی	فرســایش	 ــون	هــای	بحران ــن	در	کان بحــث	ترســیب		کرب
بــادی	نیــز	در	دو	شهرســتان	بجســتان	و	ســبزوار	در	مجمــوع	

ــد.	 ــد	ش ــدام	خواه ــار	اق 2۵۰۰	هکت
	

کاشت گیاه تاغ برای مقابله با ریز گردها 
رئیــس		اداره	منابــع	طبیعــی	گنابــاد	مــی	گویــد:	مبــارزه	بــا	
ــا	 ــاد	و	روســتای	قــوژد	ب ریزگــرد	هــا	از	ســال	۱3۴۶	در		گناب
زیرکشــت	بــردن	۵	هــزار	هکتــار	بــا	گیــاه	تــاغ	انجــام	شــده	

اســت.
چمنــی		مــی	افزایــد:	در	خراســان	رضــوی	۱۶	کانــون	بحرانی	
ــه	 ــورد	ب ــداد	۴	م ــن	تع ــه	از	ای ــم	ک ــادی	داری ــایش	ب فرس
نام	هــای	گناباد-بیدخــت،	نــوده	پشــنگ-عمرانی،	ریــگ	نــخ	
ــا	23۱	 ــه	مســاحت	آنه ــرار	دارد	ک ــاد	ق ــز	در	گناب ــوه	و	برگ ک
ــادی	کــه	در	طــول	 ــه	دلیــل	میــزان	ب هــزار	هکتــار	اســت.	ب
ــاد	داریــم	مــی	تــوان	گفــت	بیشــترین	میــزان	 ســال	در	گناب

ــاد	اســت. ــه	گناب ریزگردهــا	در	اســتان	متعلــق	ب

ــاد	 ــی	در	گناب ــط	بارندگ ــد:	متوس ــی	کن ــان	م وی	خاطرنش
ــه	 ــه	در	ده ــود	ک ــر	ب ــزان	۱۵۱	میلیمت ــه	می ــه	۱3۷۰	ب ده
۱3۸۰	بــه	۱۱2	میلیمتــر	و	در	نیمــه	نخســت	دهــه	۱3۹۰	به	
۱۰2	میلیمتــر	کاهــش	یافتــه	اســت	،بنابرایــن	رونــد	کاهــش	
ــده	 ــروع	ش ــش	ش ــال	پی ــاد	از	2۷	س ــا	در	گناب ــی	ه بارندگ
ــه	تدریــج	در	دهــه	هــای	مختلــف	افزایــش	یافتــه	کــه	از	 و	ب
پیامدهــای	آن	کاهــش	پوشــش	گیاهــی	مــی	باشــد	کــه	ایــن	
امــر		یکــی	از	دالیــل	مهــم	ریزگــرد	و	غبــار	در	ایــن	مناطــق	

ــت. اس
رئیــس		اداره	منابــع	طبیعــی	گنابــاد	اظهــار	مــی	کنــد:		اگــر	
مــی	خواهیــم	جلــو	حرکــت	ریزگــرد	هــا	گرفتــه	شــود	بایــد	
پوشــش	گیاهــی	خوبــی	داشــته	باشــیم	کــه	ایــن	مهــم	هــم	
ــه	وجــود	خواهــد	آمــد. ــا	بارندگــی	هــای	مناســب	ب فقــط	ب
ریزگردهــا	بــه	دو	علــت	وزش	بــاد	و	یــا	جریانــات	هوایــی	بــه	
ــته	 ــاد	بس ــوع	وزش	ب ــه	در	ن ــود	ک ــی	ش ــل	م ــاد	منتق گناب
ــاد،	هــوای	شهرســتان	مــی	توانــد	حــاوی	 بــه	جهــت	وزش	ب

ــای	خاصــی	باشــد. ریزگرده
ــا	در	 ــرد	ه ــرل	ریزگ ــرای	کنت ــد:	ب ــی	کن ــان	م وی	خاطرنش
ــه	کاشــت	 ــدام	ب ــی	طــی	دو	ســال	گذشــته	اق ــون	عمران کان
ــه	در	 ــای	صــورت	گرفت ــک	ه ــا	کم ــه	ب ــده	ک ــاغ	ش ــال	ت نه
حــال	حاضــر	ایــن	نهــال	هــا	صــد	در	صــد	ســبز	مــی	باشــد	و	
امســال	نیــز	چنــد	هکتــار	دیگــر	زیــر	کاشــت	خواهــد	رفــت.
رئیــس	اداره	منایــع	طبیعــی	و	آبخیــزداری	گنابــاد	مــی	گوید:	
تاکنــون	۶۰	هــزار	هکتــار	از	بیابــان	هــای	گنابــاد	احیــا	شــده	
ــود	و	از	 ــاد	ش ــی	ایج ــا	مانع ــی	ریزگرده ــد	حرکت ــا	در	رون ت

ســویی	اقــدام	بــه	نهــال	کاری	و	ایجــاد	بــاد	شــکن	در	حاشــیه	
ــاده	 ــطح	ج ــه	س ــا	ب ــدم	ورود	ریزگرده ــت	ع ــا	جه ــاده	ه ج
ــی	 ــن	یک ــیب	کرب ــرح	ترس ــت.اجرای	ط ــه	اس ــورت	گرفت ص
ــا	ریزگردهــا	 ــه	ب ــرای	مقال دیگــر	از	برنامــه	هــای	ایــن	اداره	ب
بــوده	اشــت	کــه	در	صــورت	تامیــن	اعتبــار		ســال	آینــده	آغاز	
ــی	کــه	از	محــل	 ــی	آب ــا	ب ــه	ب خواهــد	شــد	و	از	بودجــه	مقابل
ــاس	 ــد	براس ــد	ش ــت	خواه ــی	پرداخ ــعه	مل ــدوق	توس صن
پیــش	بینــی	هــا	ســهم	گنابــاد۹۰۰	میلیــون	تومــان	خواهــد	

ــود. ب
ــا	 ــا	ریزگرده ــه	ب ــی	ک ــد:	در	صورت ــی	کن ــوان	م ــی	عن چمن
ــالمت	 ــوزه	س ــکل	در	ح ــاد	مش ــث	ایج ــم	باع ــه	نکنی مقابل
ــه	 ــراد	از	منطق ــرات	اف ــاهد	مهاج ــد	و	ش ــم	ش ــردم	خواهی م
خواهیــم	بــود	پــس	بــرای	ایــن	مهــم	بایــد	تمامــی	دســتگاه	
براســاس	دســتورات	و	وظایــف	پیــش	بینــی	شــده	وارد	عمــل	
شــوند	و	مــردم		مــی	تواننــد	در	قالــب	گــروه	هــای	مشــارکتی	
ــع	طبیعــی	در	طــرح	هــای	متنــوع	 ــا	همــکاری	اداره	مناب و	ب
بــرای	کاشــت	نهــال	و	دیگر	مــوارد	مشــارکت	داشــته	باشــند.	
در	پایــان	بــه	نظــر	مــی	رســد	بــا	وجــود	همــه	اقدامــات	انجام	
ــای	 ــه	ه ــا	و	کاشــت	گون ــان	ه ــرل	بیاب شــده	در	بخــش	کنت
ــا،	خشکســالی	 ــا	ریزگرده ــه	ب ــرای	مقابل ــی	ب ــف	گیاه مختل
ــه	 ــا	ب ــت	ورود	ریزگرده ــا	وضعی ــاالب	ه ــدن	ت ــک	ش و	خش
شــهرها	را	طــی	ســال	هــای	آینــده	بحرانــی	تــر	خواهــد	کــرد	
و	مشــارکت	بیشــتر	مــردم	و	برنامــه	ریزی	درســت	مســئوالن	
مــی	توانــد	از	آثــار	مخــرب	ایــن	پدیــده	زیســت	محیطــی	کم	

کنــد.

بــا دســتیابی بــه فنــاوری اســتحصال آب 
ــتان،  ــتان و بلوچس ــای ژرف در سیس ه
ــی از  ــوان یک ــه عن ــم ب ــع عظی ــن منب ای
ــالی  ــکل خشکس ــل مش ــای ح راهکاره
ــل  ــرای ح ــا را ب ــده و امیده ــرح ش مط
مشــکل بــی آبــی پررنــگ کــرده اســت.

ــه	 ــل	2	ده ــس	از	تحم ــتان	پ ــتان	و	بلوچس ــردم	سیس م
ــا	 ــه	رو	هســتند	و	ب ــی	روب ــا	مشــکالت	فراوان خشکســالی	ب
ــتی	 ــادی	و	معیش ــت	اقتص ــده	فعالی ــه	عم ــه	اینک ــه	ب توج
مــردم	ایــن	اســتان	در	طــول	تاریــخ	برمبنــای	فعالیــت	های	
ــن	رو	 ــت	از	همی ــوده	اس ــتوار	ب ــداری	اس ــاورزی	و	دام کش
اســتمرار		خشکســالی	ســبب	شــده	کــه	وضعیــت	معیشــتی	
مــردم	مرزنشــین	این	اســتان	شــرقی	کشــور	درحــد	بحرانی	
ــتایی	 ــاط	روس ــاورزان	در	نق ــیاری	از	کش ــرد	و	بس ــرار	بگی ق
ــا	و	 ــه	دلیــل	خشکســالی		زمین	ه سیســتان	و	بلوچســتان	ب
احشــام	خــود	را	رهــا	کننــد	و	بــه	شــهرها	مهاجــرت	کننــد.
ــار	در	حــال	حاضــر	حــدود	۵۰۰	 ــن	آم ــه	آخری ــا	توجــه	ب ب
هــزار	نفــر	از	مــردم	سیســتان	و	بلوچســتان	در	ســکونت	های	
غیررســمی	و	حاشــیه	شــهرهای		زاهــدان،	چابهــار،	کنــارک،	
ایرانشــهر	و	زابــل	بــا	کمتریــن	امکانــات	زندگــی	می	کننــد.
البتــه	موضــوع	در	منطقــه	سیســتان	بســیار	پیچیــده	
ــه	 ــه	ورودی	آب	رودخان ــه	اینک ــا	توجــه	ب ــرا	ب ــر	اســت	زی ت
ــته	 ــش	داش ــد	کاه ــدود	۹۸	درص ــال	۹۶	ح ــد	در	س هیرمن
اســت	و	همینطــور	عــدم	آبگیــری	هامــون	بــه	عنــوان	کانون	
اصلــی	شــن	هــای	روان	و	ریزگردهــا،	بیمــاری	های	تنفســی	
ــه	 ــن	منطق ــر	در	ای ــال	اخی ــد	س ــی	چن ــز	ط و	چشــمی	نی

ــته	اســت. ــش	چشــمگیری	داش افزای
از	ســوی	دیگــر	بــا	توجــه	بــه	اینکــه	آب	مــورد	نیــاز	حــدود	

ــتان	از	 ــتان	و	بلوچس ــتان	سیس ــت	اس ــد	از	جمعی ۵۰	درص
طریــق	رودخانــه	هیرمنــد	و	چــاه	نیمــه	هــا	تامین	می	شــود	
ایــن	عــدم	دریافــت	حــق	آبــه	قطعــا	موجــب	بروز	مشــکالت	

عدیــده	ای	در	آینــده	مــی	شــود.
طبــق	آمــار	ارائــه	شــده	۷۰	هــزار	متــر	مکعــب	از	نیــاز	آبــی	
ــق	خــط	نخســت	انتقــال	آب	از	چــاه	 شــهر	زاهــدان	از	طری
نیمــه	هــای	سیســتان	تامیــن	مــی	شــود	از	همیــن	رو	تامین	
آب	شــهر	زاهــدان	بــا	جمعیتــی	افــزون	بر	یــک	میلیــون	نفر	
بــه	شــدت	بــه	خــط	انتقــال	آب	از	چــاه	نیمــه	هــا	وابســته	

ــه	ورود	 ــم	ب ــا	ه ــه	ه ــاه	نیم ــر	آب	چ اســت	و	از	ســوی	دیگ
حــق	آبــه	هیرمنــد	از	کشــور	افغانســتان	وابســته	اســت	کــه	
همانطــور	کــه	پیــش	از	ایــن	نیــز	گفتــه	شــد	بــا	توجــه	بــه	
اینکــه	امســال	و	ســال	گذشــته	تقریبــا	هیــچ	آبــی	از	خــارج	
کشــور	بــه	ایــن	رودخانــه	وارد	نشــده	اســت	مشــکالت	ایــن	

منطقــه	بســیار	پیچیــده	تــر	شــده	اســت.
شــده	 موجــب	 جــوی	 نــزوالت	 کاهــش	 همینطــور	
ــتان	 ــتان	و	بلوچس ــال	در	سیس ــی	امس ــالی	و	بی	آب خشکس
بــه	اوج	خــود	برســد	بــه	گونــه	ای	کــه	بــه	گفتــه	مدیــرکل	

زنده شدن امیدها با دستیابی به فناوری استحصال آب های ژرف

جواد قنبری
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دفتــر	مدیریــت	بحــران	اســتانداری	سیســتان	و	بلوچســتان،	
بــر	اســاس	آخریــن	آمارهــا	۱۰۰	درصد	مســاحت	سیســتان	
و	بلوچســتان	امســال	دچــار	خشکســالی	همه	جانبــه	شــده	

ــت. اس
ــاحت	 ــد	مس ــال	۷3.2	درص ــد:	امس ــی	می	گوی ــا	ارباب رض
اســتان	گرفتــار	خشکســالی	شــدید،	۰.۹	درصد	خشکســالی	
بســیار	شــدید	و	2۵	درصــد	نیــز	دچار	خشکســالی	متوســط	
شــده؛	کــه	بــا	ایــن	تفاســیر	همــه	مســاحت	اســتان	دچــار	
ــر	 ــالی	اخی ــه	در	دوره		خشکس ــت	ک ــده	اس ــالی	ش خشکس

ــت. ــابقه	اس ــتان	بی	س ــتان	و	بلوچس سیس
البتــه	اگــر	چــه	وجــود	اقلیــم	گــرم	و	خشــک	و	کــم	آبــی	در	
بســیاری	از	مناطــق	ایــران	مقولــه	تــازه	ای	بــه	شــمار	نمــی	
ــدا	 ــن	پی ــع	و	همچنی ــه	مناب ــت	بهین ــا	مدیری ــا	قطع رود،	ام
ــد	 ــی	توان ــن	آب	م ــرای	تامی ــن	ب ــای	جایگزی ــردن	راه	ه ک

کمــک	شــایانی	بــه	بهبــود	اوضــاع	موجــود	کنــد.
از	همیــن	رو	مدتــی	اســت	کــه	در	بیــن	مســئوالن	و	
ــن	 ــای	جایگزی ــتفاده	از	راه	ه ــوزه	آب	اس ــان	ح کارشناس
ــا،	 ــاروری	ابره ــه	ای،	ب ــن	حوض ــال	آب	بی ــون	انتق همچ
ــت	 ــن	دس ــواردی	از	ای ــای	ژرف	و	م ــرداری	از	آب	ه بهره	ب
ــده	 ــرح	ش ــی	مط ــم	آب ــکل	ک ــی	از	مش ــع	بخش ــرای	رف ب

ــت. اس
ــا	 ــه	ب ــرای	مقابل ــان	ب ــه	نظــر	بســیاری	از	کارشناس ــه	ب البت
ــدت	 ــدت،	میان	م ــل	کوتاه	م ــه	راه	ح ــد	س ــی	بای ــر	بحران ه
ــر	 ــو	ه ــن	نح ــه	بهتری ــا	ب ــت	ت ــر	داش ــدت	را	مدنظ و	بلندم

ــرد. ــل	ک ــی	را	ح موضوع
از	همیــن	رو	ســال	گذشــته	وزارت	نیــرو	بــه	دلیــل	مواجهــه	
بــا	بحــران	کــم	آبــی	در	ایــران	در	پــروژه	ای	جدیــد،	موضــوع	
اکتشــاف	آب	در	ذخایــر	ژرف	زمیــن	را	بــا	همــکاری	کشــور	
ــا	صــدور	 ــت	ب ــت	دول ــرد	و	باالخــره	هیئ روســیه	شــروع	ک
بخشــنامه	ای	مقــرر	کــرد	مبلــغ	2۵۰	میلیــارد	ریــال	
اعتبــار	از	محــل	منابــع	قانــون	تشــکیل	ســازمان	مدیریــت	
بحــران	کشــور،	بــرای	تامیــن	آب	شــرب	اضطــراری	اســتان	
سیســتان	و	بلوچســتان	در	قالب	انجــام	حفــاری	آب	ژرف	در	

ــرد. ــرار	بگی ــرو	ق ــار	وزارت	نی اختی

اســتفاده از آب هــای دریــا و آب هــای ژرف تنهــا راه 
ــی ــات از بی آب نج

ــه	 ــت	بحــران	کشــور	در	ســفری	ک رئیــس	ســازمان	مدیری
دی	مــاه	ســال	گذشــته	بــه	چابهــار	داشــت	در	جمــع	مدیران	
شــورای	هماهنگــی	بحــران	سیســتان	و	بلوچســتان	زمانــی	
ــتان	را	 ــن	اس ــه	ای ــن	دغدغ ــتانی	مهم	تری ــران	اس ــه	مدی ک
ــا	 ــای	دری ــد،	گفــت:	اســتفاده	از	آب	ه ــوان	کردن ــی	عن بی	آب
ــن	اســتان	 ــی	در	ای ــا	راه	نجــات	از	بی	آب و	آب	هــای	ژرف	تنه
ــکالت	را	در	 ــیاری	از	مش ــد	بس ــه	می	توان ــت	ک ــور	اس و	کش

ــد. بلندمــدت	حــل	کن
اســماعیل	نجار	شــیرین	ســازی	آب	دریــا	و	اســتحصال	آب	از	
ــا	را	به	عنــوان	مطمئن	تریــن،	بهتریــن	و	کم	هزینه	تریــن	 دری
راه	بــرای	رفــع	مشــکالت	بی	آبــی	و	تأمیــن	آب	کشــاورزی	و	

صنعــت	بــه	شــمار	آورد.
وی	بــر	احــداث	آب	شــیرین	کن	در	کنــار	دریــا	تأکیــد	
کــرد	و	افــزود:	2۵	میلیــارد	تومــان	اعتبــار	بــرای	اســتحصال	
آب	هــای	ژرف	در	اســتان	سیســتان	و	بلوچســتان	نیــز	

اســت. پیش	بینی	شــده	
وی	افــزود:	اکثــر	نقــاط	کشــور	بــا	بی	آبــی	مواجــه	هســتند	
ــرده	 ــت	ک ــدت	اف ــاورزی	به	ش ــرب	و	کش ــای	ش و	آب	چاه	ه

اســت.
ــد	آب	در	 ــر	جدی ــایی	ذخای ــات	شناس ــره	مطالع ــا	باالخ ام
مناطــق	ژرف	و	عمیــق	ایــران	آغــاز	شــد	تا	بعــد	از	شناســایی	
ظرفیــت	هــای	آبــی	کشــور،	از	طریــق	نقشــه	های	ســطحی	
زمیــن	شناســی	و	مطالعــات	ژئوفیزیــک	عملیــات	حفــاری	
در	جســت	وجــوی	منابــع	تجدیدپذیــر	آب	در	مناطــق	
اولویت	بنــدی	شــده	کشــور	انجــام	شــود	کــه	طبــق	
برآوردهــای	انجــام	شــده	مناطقــی	ماننــد	سیســتان	و	
بلوچســتان،	خراســان	جنوبــی	و	کرمــان	در	اولویــت	حفاری	

ــد. ــرار	دارن ــه	آب	ژرف	ق ــیدن	ب ــرای	رس ب

ــای ژرف  ــت آب ه ــوع برداش ــه موض ــران ب ورود ای
ــار در منطقــه سیســتان ــرای نخســتین ب ب

حبیــب	اهلل	دهمــرده،	نماینــده	مــردم	سیســتان	در	

مجلــس	شــورای	اســالمی	در	اســفند	۹۶	در	گفــت	و	گــو	
ــای	 ــاری	از	آب	ه ــت،	طــرح	حف ــه	مل ــزاری	خان ــا	خبرگ ب
ژرفــی	در	سیســتان	و	بلوچســتان	را	رویــدادی	تاریخــی	در	
ایــران	و	خاورمیانــه	دانســت	و	گفــت:	بــرای	نخســتین	بــار	
موضــوع	حفــاری	آب	هــای	ژرف	در	تیرماه	۹۵	در	نشســت	
اعضــای	کمیســیون	آمــوزش	و	تحقیقــات	بــا	معــاون	
ــردم	و	 ــرح	ک ــور	را	مط ــس	جمه ــاوری	رئی ــی	و	فن علم
ــای	 ــروژه	ه ــات	و	پ ــه	ســمت	اقدام ــد	ب ــادآور	شــدم	بای ی

ــت. ــن	گام	برداش نوی
نماینــده	مــردم	زابــل،	زهــک،	هیرمنــد،	نیمــروز	و	هیرمنــد	
ــن	 ــرح	ای ــد	از	ط ــزود:	بع ــالمی،	اف ــورای	اس ــس	ش در	مجل
ــاوری	 ــی	و	فن ــاون	علم ــا	مع ــه	ب ــن	جلس ــوع	چندی موض
رئیــس	جمهــور	و	همــکاران	ایشــان	در	محــل	دفتــر	فناوری	
برگــزار	شــد	و	حاصــل	و	ثمــره	ایــن	نشســت	هــا	منجــر	بــه	
انعقــاد	صــورت	جلســه	ای	در	2۸	تیرمــاه	ســال	۹۵	شــد	کــه	
یکــی	از	مــوارد	مهــم	ایــن	صــورت	جلســه	موضــوع	حفــاری	

ــود. ــای	ژرف	در	سیســتان		ب و	برداشــت	آب	ه
وی	ادامــه	داد:	ســتاری	مطــرح	کــرد	کــه	دانــش	حفــاری	آب	
هــای	ژرف	در	ایــران	وجــود	نــدارد	و	ایــن	دانــش	در	اختیــار	
ــوه	 ــه	حــول	و	ق کشــورهای	روســیه	و	فرانســه	اســت	کــه	ب
الهــی	بــه	مــدت	دو	ســال	مطالعــات	علمــی	فراوانی	بــر	روی	
ایــن	پــروژه	انجــام	کــه	در	نهایــت	ایــن	دانــش	و	فنــاوری	در	

کشــور	بومــی	شــد.
ایــن	نماینــده	مــردم	در	مجلــس	دهــم،	بــا	یــادآوری	اینکــه	
بــا	تــالش	هــای	مــداوم	ردیفــی	در	بودجــه۹۶	بــرای	مطالعه	
ــح	 ــی	در	سیســتان	پیــش	بینــی	شــد،	تصری آب	هــای	ژرف
ــش	 ــت	پی ــه	باب ــق	بودج ــیون	تلفی ــس	کمیس ــرد:	از	رئی ک

بینــی	ایــن	ردیــف	سپاســگزاری	مــی	کنــم.
ــروژه	 ــن	پ ــدن	ای ــی	ش ــرای	علمیات ــه	داد:	ب ــرده	ادام دهم
ــتضعفان	 ــاد	مس ــرو	و	بنی ــان	وزارت	نی ــه	ای	می ــم	نام تفاه
منعقــد	شــده	کــه	بــر	اســاس	آن		بــه	حفــر	چــاه	آب	اقــدام	
ــه	 ــه	و	بودج ــازمان	برنام ــس	س ــر	رئی ــد،	از	ســوی	دیگ کنن
نیــز		2۵	میلیــارد	تومــان	بــه	ایــن	موضــوع	اختصــاص	داده	

ــت. اس
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ایــن	نماینــده	مــردم	در	مجلــس	دهــم،	بــا	یــادآوری	اینکــه	
حفــر	چــاه	اســتخراج	آب	هــای	ژرف	در	سیســتان	بــه	عمــق	
ــح	کــرد:	مــردم	 2	هــزار	متــر	در	حــال	انجــام	اســت،	تصری
ــود	آب	 ــالی	و	کمب ــا	خشکس ــت	ب ــا	اس ــال	ه ــتان	س سیس
دســت	و	پنجــه	نــرم	مــی	کننــد	و	حفــر	ایــن	چــاه	امیــد	را	
در	دل	آنهــا	شــکوفا	مــی	کنــد	و	امیــدوار	هســتیم	حفــر	چاه	

بعــدی	در	بلوچســتان	باشــد.
نماینــده	مــردم	زابــل،	زهــک،		هیرمنــد،	نیمــروز	و	هامــون	
ــای	ژرف،	 ــح	آب	ه ــالمی،	در	توضی ــورای	اس ــس	ش در	مجل
گفــت:	آب	هــای	ژرفــی	آب	هــای	جــوان	در	عمــق۵۰۰	تــا	
3	هــزار	متــری	زمیــن	اســت	و	بــر	اســاس	مطالعــات	انجــام	
شــده	مشــخص	شــد	در	سیســتان	امــکان	اســتخراج	از	آب	

ــود	دارد. ــای	ژرف	وج ه
امــا	موضــوع	بــه	ایــن	جــا	ختــم	نشــد	و	بــه	نظــر	تعــدادی	
ــروژه	 ــن	پ ــداف	ای ــات	و	اه ــه	جزئی ــان	دراینک از	کارشناس
ــی	 ــع	آب ــن	مناب ــای	تامی ــد	راهگش ــه	ح ــا	چ ــت	و	ت چیس
اســت	ابهاماتــی	وجــود	دارد	همچنیــن	در	خصــوص	مســائل	
ــی	مطــرح	 ــی	های ــز	نگران ــروزه	نی ــن	پ زیســت	محیطــی	ای

ــد. ش
	

اطالعـات علمـی در مـورد آبهـای ژرف در دسـت 
نیسـت

غــالم	عبــاس	کاظمــی،	اســتادیار	ســابق	دانشــگاه	صنعتی	
شــاهرود	و	متخصــص	ایزوتــوپ	و	شــیمی	آب	زیرزمینــی	
ــدر	 ــه	چق ــای	ژرف	و	اینک ــرداری	از	آبه ــره	ب ــورد		به در	م
ایــن	پــروژه	عملیاتــی	اســت،	اظهــار	داشــت:	ایــن	پــروژه	
از	حــدود	3	ســال	پیــش	ســر	زبانهــا	افتــاده	و	حتــی	اول	
برخــی	شــرکت	هــای	خصوصــی	مــی	خواســتند	در	مــورد	
ــوز	 ــرو	مج ــتند	از	وزارت	نی ــا	نتوانس ــد	ام ــدام	کنن آن	اق
ــد.	در	ابتــدا	برخــی	دانشــگاه	هــا	نیــز	درگیــر	ایــن	 بگیرن

ــد. ــروژه	بودن پ
وی	بــا	بیــان	اینکــه	البتــه	واقعیــت	آن	اســت	کــه	اطالعــات،	
دانــش	و	تخصــص	مربــوط	بــه	آبهــای	ژرف	در	ایــران	بســیار	
کــم	اســت	و	در	مــورد	اینکــه	چقــدر	آب	ژرف	در	زیــر	زمیــن	
ــتند،	 ــق	دارای	آب	ژرف	هس ــدام	مناط ــا	ک ــود	دارد	و	ی وج
ــد:	 ــی	ده ــه	م ــترس	نیســت،	ادام ــی	در	دس ــات	کاف اطالع
اینکــه	در	ایــن	پــروژه	روس	هــا	چــه	پیشــنهادی	داده	انــد	و	
مــی	خواهنــد	چــه	تخصــص	هــا،	تکنولوژیهــا	و	ابزارهایــی	را	
وارد	کار	کننــد،	اطالعــات	زیــادی	در	دســت	نیســت	و	امــا	به	
طــور	کل	در	ســطح	دنیــا	هــم	تخصــص	و	اطالعــات	زیــادی	

راجــع	بــه	ایــن	روش	وجــود	نــدارد	و	تنهــا	چند	کشــور	روی	
ــوده	 ــراه	ب ــم	هم ــا	ه ــا	خط ــه	ب ــه	البت ــد	ک ــرده	ان آن	کار	ک

اســت.
کاظمــی	بــا	اشــاره	بــه	کشــور	لیبــی	کــه	تجربــه	حفــر	آب	
ــه	 ــد:	۵۰	ســال	پیــش	لیبــی	ب هــای	ژرف	را	دارد،	مــی	گوی
ــه	چــاه	آب	 ــی	ب ــه	صــورت	تصادف ــه	ب ــود	ک ــال	نفــت	ب دنب
رســید.	بــه	همیــن	دلیــل	بزرگتریــن	ســفره	آب	زیرزمینــی	
فســیلی	در	کشــورهای	لیبــی،	چــاد،	مصــر	و	الجزایــر	بــوده	
ــران	مســاحت	 ــر	مســاحت	ای ــدود	۱.۵	براب ــم	ح ــا	ه ــه	ب ک

دارد.
ــران	 ــد	در	ای ــر	بخواه ــروژه	اگ ــن	پ ــه	ای ــان	اینک ــا	بی وی	ب
اجرایــی	شــود	بایــد	بــه	صــورت	یــک	پــروژه	ملــی	تعریــف	
ــر	 ــد:	اگ ــی	افزای ــود،	م ــتفاده	ش ــا	اس ــت	ه ــه	ظرفی و	از	هم
بخواهنــد	ایــن	پــروژه	را	بــه	یــک	گــروه	کوچــک	بســپارند،	
امــکان	موفقیــت	آن	کــم	اســت.	بــا	وجــودی	کــه	قرار	اســت	
بــرای	اولیــن	بــار	پــروژه	ای	در	ایــن	ســطح	انجــام	شــود	کــه	
ــد	از	 ــدارد،	بای ــود	ن ــادی	از	آن	وج ــارب	زی ــز	تج ــا	نی در	دنی
تمــام	اطالعــات	و	دانــش	متخصصــان	ایــن	بخــش	بــرای	آن	

ــرد. اســتفاده	ک
ــا	 ــی،	ب ــیمی	آب	زیرزمین ــوپ	و	ش ــص	ایزوت ــن	متخص ای
ــده	 ــیار	پیچی ــروژه	ای	بس ــروژه،	پ ــن	پ ــه	ای ــد	براینک تاکی
ــادی	از	آن	در	دســت	نیســت،	 ــات	علمــی	زی اســت	و	اطالع
در	مــورد	امــکان	عملیاتــی	شــدن	آن	در	کویــر،	تاکیــد	مــی	
کنــد:	بلــه	امــکان	آن	وجــود	دارد.	بــه	هرحــال	در	ایــن	پروژه	
ــه	کــه	آب	کــم	اســت.	 ــرار	گرفت ــت	ق ــی	دراولوی مــکان	های
البتــه	بایــد	توجــه	داشــت	کــه	ایــن	پــروژه	در	حــد	مطالعــه	
ــی	کــه	از	همــه	ظرفیــت	هــا	اســتفاده	 ــا	در	صورت اســت	ام

ــه	آب	رســیدن	وجــود	دارد. ــن	ب شــود	تضمی
وی	افــزود:	در	اغلــب	مناطــق	امــکان	وجــود	آب	در	
اعمــاق	زمیــن	وجــود	دارد	امــا	کیفیــت	آن	مناســب	
ــای	آب	 ــفره	ه ــر	س ــی	اگ ــل	حت ــن	دلی ــه	همی نیســت.	ب
زیرزمینــی	ژرف	کشــف	شــوند	و	کیفیــت	شــان	مناســب	
نباشــد،	امــالح	آنهــا	ارزش	بیشــتری	نســبت	بــه	آب	
ــا	مــی	توانیــم	از	امــالح	آن	اســتفاده	 خواهــد	داشــت	و	م
کنیــم.	چــرا	کــه	ایــن	امــالح	بــا	توجــه	بــه	اینکــه	بــا	الیــه	
ــالح	آب	 ــا	ام ــتند	ب ــاس	هس ــن	درتم ــف	زمی ــای	مختل ه

ــد. ــا	متفاوتن دری
ــا	تاکیــد	براینکــه	از	نظــر	 ــن	اســتادیار	ســابق	دانشــگاه	ب ای
ــود،	در	 ــی	ش ــده	نم ــروژه	دی ــن	پ ــرری	در	ای ــادی	ض اقتص
خصــوص	موفقیــت	اجــرای	ایــن	طــرح	ادامــه	مــی	دهــد:	در	

اجــرای	ایــن	پــروژه	بــرای	پیــدا	کــردن	منابــع	آب	شــیرین	
تضمیــن	۱۰۰	درصــدی	وجــود	نــدارد.	اگرچــه	امــکان	پیــدا	
ــیرین	نیســت.	 ــن	آب	ش ــا	تضمی ــود	دارد	ام ــردن	آب	وج ک
ــه	 ــه	صرف ــم	ب ــاز	ه ــد	ب ــم	نباش ــیرین	ه ــر	آب	ش ــه	اگ البت

ــت. اس
ــر	 ــی	زی ــه	بدان ــث	ک ــن	حی ــه	از	ای ــان	اینک ــا	بی ــی	ب کاظم
ســطح	زمیــن	چــه	خبــر	اســت	و	اکتشــاف	کنیــم	مــا	موافق	
ــم	کار	 ــال	ه ــدود	3	س ــتیم	و	روی	آن	ح ــروژه	هس ــن	پ ای
کــرده	ایــم،	تصریــح	کــرد:	مطالعــه	در	ایــن	مرحلــه	ضــرری	
ــرداری	و	 ــدارد	و	حتــی	ضــروری	اســت	امــا	بحــث	بهــره	ب ن
اســتفاده	از	ایــن	اکتشــافات	در	مراحــل	بعــدی	اســت.	بایــد	
در	مراحــل	بعــدی	کنتــرل	و	مقررات	گــذاری	شــود	تــا	یــک	
نقشــه	راه	داشــته	باشــیم	کــه	بدانیــم	از	کجــا	شــروع	کنیم	و	

ایــن	پــروژه	بــه	کجــا	ختــم	مــی	شــود.

ــتان  ــه سیس ــاه آب ژرف در منطق ــاری چ کار حف
ــد ــروع ش ش

ــاه	از	 ــن	چ ــاری	ای ــت:	کار	حف ــار	داش ــل	اظه ــدار	زاب فرمان
مدتــی	قبــل	و	پــس	از	تصویــب	آغــاز	شــد	و	اعتبــار	الزم	نیز	
بــرای	آن	در	نظــر	گرفتــه	شــده	اســت	کــه	امیدواریــم	هرچه	

زودتــر	بــه	ســرانجام	برســد.
ــه	اینکــه	اعتبــار	ایــن	طــرح	 ــا	اشــاره	ب هوشــنگ	ناظــری	ب
از	ســوی	دولــت	تصویــب	و	اختصــاص	یافتــه	اســت،	افــزود:	
ــرح	 ــه	ط ــتانی	اســت	ک ــن	اس سیســتان	و	بلوچســتان	اولی

ــود. ــرا	می	ش ــای	ژرف	در	آن	اج ــاری	آب	ه حف
وی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	آب	مــورد	نیــاز	۵۰	درصــد	از	
جمعیــت	اســتان	سیســتان	و	بلوچســتان	از	طریــق	رودخانه	
هیرمنــد	تامیــن	می	شــود،	خاطرنشــان	کــرد:	ایــن	موضــوع	
در	حالــی	اســت	کــه	متاســفانه	امســال	هیــچ	آبــی	از	خــارج	

ــه	وارد	نشــده	اســت. ــن	رودخان ــه	ای کشــور	ب
فرمانــدار	زابــل	ادامــه	داد:	پیــش	از	خشکســالی	بیــن		۷۰	
ــاورزی	 ــه	کش ــتان	ب ــه	سیس ــردم	منطق ــد	م ــا	۹۰	درص ت
اشــتغال	داشــتند	کــه	متاســفانه	در	ســال	هــای	اخیــر	بــه	
دلیــل	نبــود	آب	آمــار	بیــکاری	در	منطقــه	بــه	شــدت	بــاال	

رفتــه	اســت.
ــس	از	مطــرح	شــدن	موضــوع	اســتفاده	از	آب	هــای	ژرف	 پ
ایــن	خبــر	بــه	مهمتریــن	خبــر	در	منطقــه	سیســتان	تبدیل	
شــد	زیــرا	مــردم	ایــن	منطقــه	بــه	عنــوان	تنهــا	امیــد	باقــی	
ــان	 ــن	می ــد	و	در	ای ــی	کردن ــگاه	م ــه	آن	ن ــان	ب ــده	ش مان
خبرهــای	ضــد	و	نقیضــی	نیــز	مطــرح	مــی	شــد	تــا	اینکــه	
ــاه	 ــفر	م ــور	در	س ــر	کش ــی،	وزی ــی	فضل ــا	رحمان عبدالرض
ــه	 ــاه	آب	ژرف	منطق ــروژه	چ ــک	از	پ ــود	از	نزدی ــته	خ گذش

ــرد. ــد	ک سیســتان	بازدی
	

چاه آب ژرف در منطقه سیستان به آب رسید
وزیرکشــور	در	نشســت	شــورای	اداری	منطقــه	سیســتان	در	
ــه	آب	رســیدن	چــاه	ژرف	در	 ــاره	ب ــا	اش ــل	ب ــداری	زاب فرمان
سیســتان	گفــت:	در	حــال	حاضــر	3۵	لیتــر	آب	بــدون	پمپاژ	
ــه	 ــاه	ب ــن	چ ــق	ای ــری	از	طری ــزار	و	۵۰۰	مت ــق	2	ه از	عم
ســطح	زمیــن	می	آیــد	کــه	امیدواریــم	نتایــج	بســیار	خوبــی	

نیــز	بــه	همــراه	داشــته	باشــد.
عبدالرضــا	رحمانــی	فضلــی	بــا	تاکیــد	بــر	اینکــه	تحقیقــات	
ــه	گفتــه	 در	ایــن	خصــوص	همچنــان	ادامــه	دارد،	گفــت:	ب
مجــری	طــرح،	ایــن	میــزان	آب	در	چنــد	روز	آینــده	بــه	۱۰۰	

ــد. لیتــر	در	ثانیــه	نیــز	افزایــش	می	یاب
ــز	 ــیار	حائ ــان	بس ــن	می ــه	در	ای ــه	ای	ک ــوع	نکت در	مجم
اهمیــت	اســت	ایــن	اســت	کــه	بــا	توجــه	بــه	وجــود	بحــران	
ــتفاده	 ــتان	اس ــتان	و	بلوچس ــتان	سیس ــور	و	اس آب	در	کش
ــتفاده	 ــن	اس ــن	و	همچنی ــرای	تامی ــد	ب ــای	جدی از	روش	ه

ــت. ــرورت	اس ــک	ض ــه	از	آب	ی بهین
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جامعــه ایـــران

ــا  ــرب ت ــدران از غ ــاحلی مازن ــوار س  ن
شــرق بــه ســاحل اختصاصــی بــرای 
»الکچــری هــا« و »ســلبریتی هــا« تبدیــل 
ــا  شــده و هــر روز دســت مــردم از دری

ــود. ــی ش ــر م کوتاهت

ــدی	 ــاز	جدی ــدران	وارد	ف ــاحلی	مازن ــوار	س ــواری	در	ن دریاخ
شــده	و	الکچــری	هــا	و	ســلبریتی	هــا	ســطح	قابــل	توجهــی	
از	اراضــی	مشــرف	بــه	ســاحل	و		دریــا	را	تصــرف	و	بــرای	ورود	

عمــوم	بــه	دریــای	خــزر	ســد	ایجــاد	کــرده	انــد.
ــراد	 ــه	اف ــق	ب ــدران	متعل ــاحلی	مازن ــای	س ــی	از	ویاله برخ
ــراد	چهــره	هــای	 ــه	اف ــوط	ب ــز	مرب ــام	و	برخــی	نی صاحــب	ن
هنــری،	اقتصــادی	و	اجتماعــی	کشــور	اســت	و	هــر	روز	
ســطحی	از	ســاحل	و	دریــا	را	قانونــی	و	یــا	غیرقانونــی	تصــرف	
ــوار	ســیمانی	گرداگــرد	خــزر	مــی	کشــند. ــد	و	دی مــی	کنن
مازنــدران	۴۸۰	کیلومتــر	نــوار	ســاحلی	دارد	کــه	طبــق	اعــالم	
مســئوالن	دســتگاه	قضایــی	۸۰	درصــد	ســواحل	اســتان	در	
ــزان	2۸	 ــن	می ــت	و	از	ای ــف	اس ــای	مختل ــرف	بخش	ه تص
درصــد	از	ســوی	دســتگاه	های	دولتــی،	۱2	درصــد	از	ســوی	
شــهرک	های	ســاحلی،	2۴	درصــد	افــراد	حقیقــی،۱۰	درصــد	
نهادهــا	و	چهــار	درصــد	آزاد	اســت	کــه	در	اختیــار	عمــوم	قرار	

نمی	گیرنــد.
	ایــن	در	حالــی	اســت	کــه	در	مــاده	۶3	قانــون	برنامــه	چهــارم	
توســعه	آمــده	کــه	کلیــه	دســتگاه	های	دولتــی	دارای	اراضــی	
ــن	 ــه	آزادســازی	ســاحل	هســتند	و	در	ای ســاحلی	موظــف	ب
ــده	و	 ــر	نش ــی	ذک ــای	غیردولت ــی	از	نهاده ــچ	نام ــاده	هی م
ــا	از	 ــی	نهاده ــتن	برخ ــتثنی	دانس ــب	مس ــر	موج ــن	ام همی
ــود	 ــنهاد	می	ش ــه	پیش ــت	ک ــون	اس ــاده	۶3	قان ــرای	م اج
مذکــور	 مــاده	 یکسان	ســازی،	 و	 به	منظــور	ســاماندهی	

ــود. ــامل	ش ــوط	را	ش ــای	مرب نهاده
ساخت	وســازهای	 ســواحل،	 بیش	ازحــد	 بهره	بــرداری	
ــت	 ــه	جه ــعه	ای	ب ــاص	توس ــای	خ ــود	برنامه	ه ــه،	نب بی	روی
ــی،	 ــگری	دریای ــوالت	گردش ــه	محص ــوب	ب ــتیابی	مطل دس
اجــرای	طرح	هایــی	نظیــر	ایجــاد	اســکله	های	دریایــی	
کشــتی	های	 پهلوگیــری	 بــرای	 -توریســتی	 تفریحــی	
تفریحــی-	توریســتی	و	ســرگرمی	های	دریایــی	ماننــد	جــت	
ــر	 ــد	مدنظ ــواری	و	...	بای ــی	و	موج	س ــای	آب ــکی،	بازی	ه اس
ــه	 ــا	در	حــال	حاضــر	ساخت	وســازهای	بی	روی ــرد	ام ــرار	گی ق

ــت. ــد	آورده	اس ــا	را		بن ــس	دری نف
اســتاندار	مازنــدران	بــا	اشــاره	بــه	تشــکیل	کارگــروه	تخصصی	
ســواحل	شــمال	و	جلســات	کارشناســی	مــی	گویــد:	قوانیــن	
موضوعــه	کامــال	رســا	و	روشــن	اســت	و	بایــد	هماهنگــی	الزم	
ــری	از	 ــتگاهی	و	جلوگی ــالت	دس ــگیری	از	تداخ ــرای	پیش ب

تصــرف	دریــا	و	ســاحل	ایجــاد	شــود.
محمــد	اســالمی	بــه	عــزم	ملــی	و	جــدی	بــرای	برخــورد	بــا	
ــا	و	ســاحل	اشــاره	کــرد	و	از	 ــم	دری ســاخت	و	ســازهای	حری
مــردم	خواســت	تــا	تــراز	و	حریــم	۶۰	متــری	دریــا	را	رعایــت	
ــد	 ــه	همــه	مــردم	اســت	و	بای ــق	ب ــرا	ســاحل	متعل کننــد	زی
دسترســی	مــردم	بــه	آبهــای	ســاحلی	آســان	و	راحــت	باشــد.
ــواحل	 ــرداری	از	س ــره	ب ــژه	به ــرح	وی ــرد:	ط ــح	ک وی	تصری
توســط	ســازمان	بنــادر	و	دریانــوردی	در	دســتور	کار	اســت	و	
کاربــری	هــای	اراضــی	ســاحلی	و	دریــا	بایــد	مشــخص	شــود	
تــا	براســاس	ضابطــه	آمایشــی	ســاخت	و	ســازها	انجــام	شــود	
ــام	 ــد	انج ــی	ده ــی	تشــخیص	م ــه	متقاض ــه	هرآنچ ــه	آنک ن

ــد. ده
محمدجــواد	حشــمتی	مهــذب	معــاون	قضایی	دادســتانی	کل	
کشــور	نیــز	مــی	گویــد:	در	بحــث	ســواحل	از	ســال	۵۴	قانون	
ــوز	اجــرا	 ــه	هن ــم	ک ــرای	آزادســازی	داری ــح	و	شــفاف	ب صری
نشــده	اســت	و	بســیاری	از	دخــل	و	تصــرف	هــای	ســواحل	به	
ــون	 ــون	اســت	و	بایــد	در	اجــرای	قان دلیــل	عــدم	اجــرای	قان
ــرا	هــم	حــواس	 ــا	مشــخص	باشــد	زی ــم	دری ــد	حــد	حری بای
ــش	 ــی	تکلیف ــری	و	قاض ــم	مج ــد	و	ه ــع	باش ــازنده	جم س

روشــن	باشــد.
ــه	و	 ــازی	و	حیل ــه	س ــا	صحن ــراد	ب ــون	اف ــه	داد:	اکن وی	ادام
ــرا	از	 ــد	زی ــی	کنن ــف	ســاحل	را	تصــرف	م ــای	مختل ترفنده
قبــل	حریــم	ســاحل	و	دریــا	مشــخص	نشــده	اســت	بنابرایــن	
ــه	 ــز	مطالب ــردم	نی ــد	شــود	و	م ــون	تاکی ــر	اجــرای	قان ــر	ب اگ

کننــد	مشــکل	حــل	مــی	شــود.

تشکیل پرونده های زیاد درباره ساحل و دریا
ــادی	در	 ــای	زی ــده	ه ــد:	پرون ــادآور	ش ــذب	ی ــمتی	مه حش
زمینــه	مقابلــه	با	ســاخت	و	ســاز	غیرمجــاز	در	حریم	ســاحلی	

تشــکیل	شــده	اســت.
وی	بــا	عنــوان	اینکــه	متخلفــان	دریــا	و	ســاحل	افــراد	تمیــز	و	
مرتــب	هســتند	و	در	تهــران	پشــت	میــز	نشســته	و	برایشــان	
در	شــمال	ویــال	مــی	ســازند	گفــت:	در	حــوزه	دریــا	و	ســاحل	
ــراد	صاحــب	 ــن	اف ــد	و	ای ــی	ســروکار	دارن ــن	آدمهای ــا	چنی ب
نفــوذ،	نــرم	ســر	مــی	برنــد	و	ایــن	اتفاقــات	عجیــب	و	غریــب	

را	رقــم	مــی	زننــد.
حشــمتی	با	بیــان	اینکــه	مازنــدران	قطبی	مهــم	در	کشــور	به	
شــمار	مــی	رود	تاکیــد	کــرد:	خــط	باریک	ســبز	و	ســاحلی	که	
از	آســتارا	تا	گلســتان	کشــیده	شــده	اســت	را	باید	حفــظ	کرد	
ــی	چنیــن	خــط	ســاحلی	را	در	چنــد	ســال	 ــد	کنون ــا	رون و	ب
ــن	 ــرای	از	بی ــدی	ب ــزم	ج ــرا	ع ــت	زی ــم	داش ــده	نخواهی آین

بــردن	ایــن	خــط	ســاحلی	وجــود	دارد.
معــاون	قضایــی	دادســتانی	کل	کشــور	بــا	عنــوان	اینکــه	عده	
ــه	 ــاحلی	کیس ــوار	س ــردن	ن ــن	ب ــب	و	از	بی ــرای	تخری ای	ب
دوختــه	و	کمــر	همــت	بســته	انــد	گفــت:	در	ایــام	تعطیــالت،	
ــن	 ــت	و	ای ــرل	نیس ــل	کنت ــمال	قاب ــمت	ش ــه	س ــوم	ب هج

ــرل	شــود. ــت	و	کنت ــد	مدیری مســئله	بای
ســیف	الــه	فرزانــه	مدیــرکل	میــراث	فرهنگــی	مازنــدران	نیــز	
بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	وقتــی	وزارت	نیــرو	کــه	متولــی	دریاســت	
ــر	 ــد	از	دیگ ــا	را	آزاد	نمی	کن ــری	دری ــم	۶۰	مت ــود	حری و	خ
ــا	 ــد:	دری ــه	می	ده ــی	رود،	ادام ــاری	م ــه	انتظ ــتگاه	ها	چ دس
بایــد	متولــی	مشــخص	داشــته	باشــد	نــه	اینکــه	یــک	ســال	
فرمانــداری	و	ســال	دیگــر	شــهرداری	داعیــه	تولــی	گــری	آن	

را	داشــته	باشــد.
ــازی	 ــرای	آزادس ــی	ب ــزم	مل ــود	ع ــر	نب ــد	ب ــا	تأکی ــه	ب فرزان
ــت	 ــس	و	دول ــن	مجل ــالف	بی ــه	اخت ــا	ب ــی	دری ــم	قانون حری
ــد	و	 ــاره	ســازمان	عمــران	ســواحل	شــمال	اشــاره	می	کن درب
ــون	شــده	اســت	 ــارم	مصــوب	و	قان ــه	چه ــد:	در	برنام می	گوی
ــک	 ــا	ی ــود	ام ــازی	ش ــد	آزادس ــا	بای ــی	دری ــم	قانون ــه	حری ک

ــدارد. ــود	ن ــارت	وج ــوی	و	بامه ــی	ق ــی	و	متول ــه	مل ارائ
ــتیم	 ــاهد	آن	هس ــر	ش ــال	حاض ــرد:	در	ح ــه	ک ــه	اضاف فرزان
ــهرداری	 ــد	ش ــف	مانن ــتگاه	های	مختل ــه	دس ــه	باوجودآنک ک
ــوار	کار	 ــا	زمین	خ ــتند	ام ــال	هس ــا	فع ــازمان	دهیاری	ه و	س
خــودش	را	می	کنــد	و	ایــن	نشــان	می	دهــد	کــه	دریــا	

ــدارد. ــی	ن متول
وی	کــه	فرمانــدار	ســابق	محمودآبــاد	نیــز	بــوده	اســت،	ادامــه	
ــه	 ــود	دارد	ک ــکالی	وج ــز	اش ــون	نی ــه	در	قان ــد:	البت می	ده
دســتگاه	های	وابســته	بــه	دولــت	و	اشــخاص	حقیقــی	و	در	آن	
نهادهــای	غیردولتــی	ذکــر	نشــده	اســت	و	بایــد	ایــن	قانــون	

اصــالح	شــود.
ــوار	 ــازی	ن ــه	آزادس ــد	ک ــی	ده ــان	م ــا	نش ــی	برآینده بررس
ــه	 ــی	ب ــد	کنون ــا	رون ــری	ب ــم	۶۰	مت ــا	و	حری ــاحلی	دری س
ســرانجام	نخواهــد	رســید	و	بــرای	اجــرای	ایــن	طــرح	بایــد	در	
مرحلــه	اول	دولتــی	هــا	پیشــگام	شــوند	و	ســپس	بــرای	عقب	
نشــینی	بخــش	خصوصــی	از	حریــم	قانونــی	دریــا	اقــدام	کرد.

ساحل خواری »الکچری ها« و » سلبریتی ها«
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خشکســالی، کوچــک شــدن زیســتگاه 
و تخریــب محیــط زیســت عرصــه را 
بــر حیــات وحــش تنــگ کــرده اســت. 
ــری  ــده مهاج ــر پرن ــر کمت ــاال دیگ ح
ــه  ــه ب ــرد ک ــاهده ک ــوان مش ــی ت را م

ــد. ــارس بیای ف

فــارس	در	جایــگاه	دوم	کشــور	در	حــوزه	تنــوع	زیســتی	قرار	
دارد	و	تاکنــون	۴۴3	گونــه	جانــوری	در	آن	شناســایی	شــده	

اســت.
در	اســتان	فــارس	ســه	پــارک	ملــی،	یــک	پناهــگاه	حیــات	
ــود	دارد.	در	 ــده	وج ــت	ش ــه	حفاظ ــت	منطق ــش،	هف وح
ــان	و	هــم	نگهبــان	 مناطــق	حفاظــت	شــده	هــم	محیــط	ب
وجــود	دارد	کــه	از	حیوانــات	در	ایــن	مناطــق	محافظــت	می	

ــود. ش
ــش	 ــات	وح ــی	از	حی ــای	متنوع ــه	ه ــتان	گون ــن	اس در	ای
ــه	گورخــر	 ــه	ب ــه	عنــوان	نمون ــوان	ب وجــود	دارد	کــه	مــی	ت
ایرانــی،	گــوزن	زرد،	جبیــر،	خــرس	قهــوه	و	همچنیــن	
گونــه	هایــی	ماننــد	اردک	مرمــری،	پلیــکان	پــا	خاکســتری،	
هوبــره،	عقــاب	تاالبــی،	شــاه	بــاز	و	الک	پشــت	اشــاره	کــرد.
ــه	 ــر	ایــن	کوچکتریــن	قــوچ	دنیــا	کــه	از	آن	نیــز	ب عــالوه	ب
ــتان	 ــن	اس ــود	در	ای ــی	ش ــاد	م ــوری	ی ــوچ	مینیات ــوان	ق عن
وجــود	دارد.آخریــن	زیســتگاه	شــیر	ایرانــی	کــه	مربــوط	بــه	
منطقــه	حفاظــت	شــده	ارژن	اســت	در	این	اســتان	قــرار	دارد	
از	ایــن	رو	بــا	توجــه	بــه	وضعیــت	اســتان	فــارس	این	اســتان	
از	اســتانهای	مهمــی	اســت	کــه	زیســتگاه	و	پناهــگاه	حیــات	

وحشــدر	کشــور	بــه	شــمار	مــی	رود.
بــا	وجــود	داشــتن	ایــن	همــه	ظرفیــت	و	پتانســیل	امــا	بنــا	
ــز	در	آن	 ــانها	نی ــز	انس ــا	نی ــه	بعض ــی	ک ــل	مختلف ــه	دالی ب

ــن	اســتان	 ــه	هــای	مهــم	ای دخیــل	هســتند	برخــی	از	گون
از	جملــه	گــوزن	زرد	ایرانــی،	گورخــر	آســیایی	و	...	در	خطــر	

ــد. ــرار	گرفتــه	ان انقــراض	ق
بــر	ایــن	اســاس	ضــروری	اســت	عالوه	بــر	اینکــه	حفاظــت	از	
ایــن	گونــه	هــا	در	دســتور	کار	قــرار	گیــرد	انســانها	نیــز	ایــن	
مســئله	را	مــد	نظــر	قــرار	دهنــد	تــا	از	انقــراض	ایــن	گونــه	

هــای	مهــم	جلوگیــری	شــود.
رییــس	اداره	نظــارت	بــر	امــور	حیــات	وحــش	اســتان	فارس	
گفــت:	در	حــال	حاضــر	برخــی	از	گونــه	هــای	حیــات	وحش	
ــان	 ــن	می ــتند	و	در	ی ــراض	هس ــر	انق ــتان	در	خط ــن	اس ای
اقداماتــی	از	ســوی	محیــط	زیســت	بــرای	حفاظــت	از	آنهــا	

انجــام	شــده	اســت.
ــه	هــا	اشــاره	کــرد	و	 ــن	گون ــه	برخــی	از	ای ــی	ب لیــال	جوالی
ــوزن	زرد	 ــی،	گ ــگ	ایران ــی،	پلن ــر	ایران ــور	خ ــه	داد:		گ ادام
ــای	 ــه	ه ــه	گون ــوه	ای	از	جمل ــرس	قه ــی	خ ــی	و	حت ایران

ــد. ــرار	دارن ــراض	ق ــر	انق ــه	در	خط ــتند	ک ــی	هس مهم
ــون	در	 ــه	اینکــه	خــرس	قهــوه	ای	هــم	اکن ــا	اشــاره	ب وی	ب
لیســت	خطــر	انقــراض	نیســت،	بیــان	کــرد:	ایــن	گونــه	هــم	
اکنــون	در	لیســت	گونــه	هــا	در	خطــر	انقراض	نیســت	امــا	از	
جملــه	گونــه	هایــی	اســت	کــه	در	آینــده	در	خطــر	انقــراض	

قــرار	مــی	گیــرد.
رییــس	اداره	نظــارت	بــر	امــور	حیــات	وحــش	اســتان	
ــو		در	فضــای	 ــه	بم ــی	در	منطق ــگ	ایران ــت:	پلن ــارس	گف ف
ــه	منطقــه	 وســیعی	زندگــی	مــی	کنــد	چــرا	کــه	پلنــگ	ب
ــرای	زندگــی	نیــاز	دارد	البتــه	سرشــماری	پلنــگ	 ــادی	ب زی
کار	آســانی	نیســت	زیــرا	ایــن	حیــوان	شــب	هــا	بیــرون	مــی	

ــت. ــه	ســخت	اس ــردن	آن	در	منطق ــدا	ک ــد	و	پی آی
جوالیــی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	گونــه	هــای	در	خطــر	انقــراض	
ــه	وضعیــت	گــوزن	زرد	 در	ســایتها	نگهــداری	مــی	شــوند	ب
ــان	کتــل	و	 ــزود:	دو	ســایت	در	مناطــق	می اشــاره	کــرد	و	اف

ارســنجان	بــرای	گــوزن	زرد	در	نظــر	گرفتــه	شــده	در	این	دو	
ســایت	تعــدادی	گــوزن	نگــه	داری	مــی	شــوند.

ــاغ	 ــز	در	دره	ب ــر	نی ــداری	گورخ ــایت	نگه ــه	وی	س ــه	گفت ب
ــرار	دارد. ق

وی	در	بخــش	دیگــری	از	ســخنان	خــود	بــه	برخــی	از	پرنــده	
هــای	در	خطــر	انقــراض	اســتان	اشــاره	کــرد	و	گفــت:	اردک	
ــی،	 ــاب	تاالب ــره،	عق ــا	خاکســتری،	هوب ــکان	پ ــری،	پلی مرم
شــاه	بــاز	و	الک	پشــت	مهریــزدار		نیــز	از	گونه	هــای	درخطر	
انقــراض	هســتند	عــالوه	بــر	ایــن	گونــه	هــای	شــنگ،	ســگ	
آبــی	و	شــاه	روبــاه	نیــز	از	حیواناتــی	هســتند	کــه	در	معــرض	

تهدیــد	قــرار	دارنــد	و	از	آنهــا	نگهــداری	مــی	شــود.
یــک	کارشــناس	حــوزه	محیــط	زیســت	گفــت:	متاســفانه	به	
دلیــل	محدودیــت	زیســتگاه	هــای	حیــات	وحش	در	اســتان	
ــر	 ــا	در	خط ــه	ه ــی	از	گون ــه	برخ ــتیم	ک ــن	هس ــاهد	ای ش

انقــراض	قرارگرفتــه	انــد.
علمــدار	علمــداری	ادامــه	داد:	حیــات	وحــش	اســتان	فــارس	
بــه	دلیــل	خشکســالی	و	کــم	آبــی	و	حتــی	امنیــت	وضعیت	
ناخوشــایندی	دارنــد	و	هــر	روز	وضعیــت	گونــه	هــای	حیــات	

وحــش	بحرانــی	تــر	مــی	شــود.
ــه	 ــرای	نجــات	گون ــد	بهبــود	ب ــه	اینکــه	رون ــا	اشــاره	ب وی	ب
هــای	در	خطــر	انقــراض	اســتان	کنــد	اســت،	اظهــار	کــرد:	
ــم	در	 ــور	حت ــه	ط ــد	ب ــدا	کن ــه	پی ــرایط	ادام ــن	ش ــر	ای اگ
آینــده	دیگــر	خبــری	از	تعــداد	قابــل	توجهــی	از	گونــه	هــای	

ــود. ــات	وحــش	نخواهــد	ب مهــم	حی
ایــن	کارشــناس	حــوزه	محیــط	زیســت	بــا	بیــان	اینکــه	هــر	
ــی	 ــر	م ــگ	ت ــتان	تن ــش	اس ــات	وح ــرای	حی ــه	ب روز	عرص
ــه	 ــت	ک ــروری	اس ــاس	ض ــن	اس ــر	ای ــرد:	ب ــان	ک ــود،	بی ش
زیســتگاه	هــای	حســاس	اســتان	شناســایی	و	بــرای	بهبــود	
ــص	 ــا	تخصی ــراض	ب ــر	انق ــای	در	خط ــه	ه ــت	گون وضعی
اعتبــار	و	افزایــش	محیــط	بــان	بــرای	نگهــداری	از	ایــن	گونه	

جامعــه ایـــران
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ــدام	کــرد. هــا	اق
وی	بــا	تاکیــد	بــر	لــزوم	حفــظ	و	نگهــداری	ایــن	گونــه	هــای	
ــه	 ــف	از	جمل ــل	مختل ــه	دالی ــا	ب ــت:	بن ــتان	گف ــم	اس مه
ــه	 ــه	هــای	مهــم	اســتان	از	جمل خشکســالی	برخــی	از	گون
پلنــگ،	جبیــر	،	گورخــر	و...	در	زیســتگاه	هــا	محصــور	شــده	
ــرای	نجــات	 ــع	ب ــه	موق ــات	ب ــه	اقدام ــد	ب ــن	رو	بای ــد	از	ای ان

ــه	کار	شــد. ــه	هــای	مهــم	دســت	ب ایــن	گون
ــک	 ــل	خش ــه	دلی ــن	ب ــر	ای ــالوه	ب ــه	داد:	ع ــداری	ادام علم
ــارس	 ــه	ف ــدگان	ب ــر	پرن ــای	اســتان	دیگ شــدن	دریاچــه	ه
نیــز	مهاجــرت	نمــی	کننــد	از	ایــن	رو	دیگــر	خبــری	از	گونــه	

ــارس	نیســت. ــدگان	در	ف هــای	مهــم	پرن
وی	خواســتار	مشــارکت	مــردم	بــرای	نگهــداری	و	حفاظــت	

از	گونــه	هــای	مهــم	حیــات	وحــش	ایــن	اســتان	شــد.
یــک	فعــال	حــوزه	محیــط	زیســت	گفــت:	در	سراســر	کــره	
ــات	 ــن	و	زیســتگاه	هــای	در	حــال	کوچــک	شــدن	حی زمی
ــه	عرصــه	 ــا	تجــاوز	انســانها	ب ــان	وحشــی	ب وحــش	و	گیاه

ــه	رو	هســتند. زندگــی	شــان	روب
ــه	 ــراض	گون ــته	انق ــزود:	از	گذش ــی	اف ــر	کاظمین ــی	اکب عل
هایــی	از	حیوانــات	و	گیاهــان	وجــود	داشــته	و	گونــه	هــای	از	

بیــن	رفتــه	انــد	و	در	ایــن	میــان	گونــه	هــای	جدیــدی	پــا	به	
عرصــه	حیــات	گذاشــته	انــد	امــا	آنچــه	مهــم	اســت	انقراض	
گونــه	هــا	در	گذشــته	بــه	علــت	عوامــل	طبیعی	بــوده	امــا	در	
ســالیان	اخیــر	متاســفانه	دخالــت	انســان	در	طبیعــت	باعث	
ــوران	در	 ــان	و	جان ــه	هــای	بســیاری	از	گیاه ــه	گون شــده	ک

خطــر	انقــراض	قــرار	گیرنــد.
ــق	 ــاد	مناط ــعت	زی ــا	وس ــارس	ب ــتان	ف ــه	داد:	اس وی	ادام
ــوع	و	جنگلهــای	زاگــرس	و	توجــه	 ــه	و	شــکار	ممن چهارگان
چنــد	دهــه	اخیــر	بــه	گســترش	ناپایــدار	کشــاورزی	در	آن	
ــار	 ــش	دچ ــات	وح ــای	حی ــتگاه	ه ــه	زیس ــده	ک ــث	ش باع

ــود. ــک	ش ــده	و	کوچ ــاوز	ش تج
ــزان	 ــه	می ــاره	ب ــا	اش ــط	زیســت	ب ــوزه	محی ــال	ح ــن	فع ای
ــه	 ــدم	توجــه	ب ــت:	ع ــارس	گف ــای	ف ــاال	در	چــراگاه	ه دام	ب
ظرفیــت	بــرد	مراتــع	یکــی	از	علــل	از	بیــن	رفتــن	زیســتگاه	
ــت	 ــای	درش ــه	ه ــه	خصــوص	گون ــش	ب ــات	وح ــای	حی ه
ــز،	قــوچ	 جثه)پســتانداران(	ماننــد	خــرس	قهــوه	ای	کل	و	ب

ــت. ــش	اس و	می
وی	در	خصــوص	یکــی	دیگــر	از	دالیــل	کوچــک	تــر	شــدن	
زیســتگاه	هــای	حیــات	وحــش	بیــان	کــرد:	یکــی	دیگــر	از	

عوامــل	تاثیرگــذار	عــدم	توجــه	بــه	حقابــه	محیــط	زیســتی	
ــدازه	چــاه	هــا	در	تمــام	مناطــق	اســتان	 و	حفــر	بیــش	از	ان
ــا	و	 ــن	چشــمه	ه ــن	رفت ــث	از	بی ــر	باع ــن	ام ــه	ای اســت	ک
آبشــخورهای	حیــات	وحــش	شــده	و	نهایتــا	از	بیــن	رفتــن	

ــه	دنبــال	داشــته	اســت. ــه	هــای	مذکــور	را	ب گون
ــه	اســتفاده	بیــش	از	حــد	ســموم	 ــا	اشــاره	ب کاظمینــی	ب
و	کــود	شــیمیایی	در	کشــاورزی	اظهــار	کــرد:	در	ســالیان	
اخیــر	ایــن	ســموم	و	کودهــای	شــیمیایی	بــه	طــور	
مســتقیم	و	غیــر	مســتقیم	اســتفاده	شــده	کــه	ایــن	
ــر	 ــای	کمت ــا	غلظته ــز	ب ــودات	ری ــق	موج ــوم	از	طری س
بــه	بیشــترین	غلظــت	در	بــدن	جانــوران	بــزرگ	زنجیــره	

ــود. ــی	ش ــم	م ــی	خت غذای
وی	ادامــه	داد:	آتــش	ســوزی	زیســتگاه	هــا،	مراتــع	و	جنگلها	
در	ســالیان	اخیــر	در	اســتان	همگــی	ســهوا	یــا	عمدا	توســط	
انســانها	بــه	منظــور	گســترش		کشــاورزی	و...	صــورت	گرفته	
و	باعــث	از	بیــن	رفتــن	یــا	کاهــش	تعــداد	بســیاری	از	گونــه	
هــای	حیــات	وحــش	و	حتــی	بــه	خطــر	افتــادن	حیــات	آنها	
ــش	 ــه	آت ــوان	ب ــه	مــی	ت ــوان	نمون ــه	عن شــده	اســت	کــه	ب
ــرس	 ــتگاه	خ ــه	زیس ــارگاد	ک ــل	پاس ــال	قب ــوزی	دو	س س

قهــوه	ای	و	پلنــگ	اســت،	اشــاره	کــرد.
ایــن	فعــال	حــوزه	محیــط	زیســت	گفتــک	جــاده	ســازی	بی	
ضابطــه	در	مناطــق	چهارگانــه	و	شــکار	ممنــوع	بــه	منظــور	
ــث	 ــادن	باع ــم	و	مع ــات	دی ــه	باغ ــی	ب ــهیل	در	دسترس تس
ــش	 ــوردن	آرام ــم	خ ــا	و	به ــتگاه	ه ــدن	زیس ــره	ای	ش جزی
حیــات	وحــش	و	در	نهایــت	کاهــش	گونــه	ای	و	در	معــرض	
خطــر	قــرار	گرفتــن	گونــه	هایــی	ماننــد	خــرس	قهــوه	ای،	
ــاده	 ــه	ان	ج ــه	نمون ــگ	و...	شــده	ک ــی،	پلن ــوزن	زرد	ایران گ
کشــی	اخیــر	در	ارتفاعــات	میانکتــل	منطقــه	حفاظت	شــده	

ــره	گاه	زیســت	ســپهر	ارژن	و	پریشــان	اســت. و	ذخی
ــی	از	پســتانداران	ماننــد	کل	و	 ــه	های ــزود:	شــکار	گون وی	اف
ــتان	 ــوه	ای	در	اس ــرس	قه ــگ	و	خ ــش،	پلن ــوچ	و	می ــز،	ق ب
ــرار	 ــراض	ق ــا	در	خطــر	انق ــه	ه ــن	گون ــه	ای ــث	شــده	ک باع

ــد. بگیرن
ــا	خشــک	 ــر	ایــن	مــوارد	ب کاظمینــی	ادامــه	داد:	عــالوه	ب
ــر	کشــاورزی	 ــارس	در	اث ــای	اســتان	ف شــدن	دریاچــه	ه
ــه	 ــام	گون ــا	تم ــا	تقریب ــاه	ه ــر	چ ــدازه	و	حف ــش	از	ان بی
ــه	 ــن	رفت ــتان	از	بی ــا	در	اس ــش	تاالبه ــات	وح ــای	حی ه
زیــرا	حیــات	پرنــدگان	آبــزی	و	مهاجــر	و	بومــی	بــه	
تاالبهــا	وابســته	بــود	کــه	در	حــال	حاضــر	بــه	طــور	کامــل	

ــتند. ــک	هس خش
ــی	از	 ــگ	اب ــه	س ــه	گون ــوان	نمون ــه	عن ــرد:	ب ــار	ک وی	اظه
ــه	ای	اســتان	فــارس	 ــاارزش	تاالبــی	و	رودخان ــه	هــای	ب گون
ــال	 ــا	در	ح ــه	ه ــا	و	رودخان ــدن	تاالبه ــک	ش ــر	خش ــر	اث ب
انقــراض	اســت	بــا	وجــود	اینکــه	ایــن	گونــه	نقــش	مهــم	و	

ــت. ــات	داش ــه	حی ــمندی	در	چرخ ارزش
ــارس	در	 ــتان	ف ــت	در	اس ــط	زیس ــوزه	محی ــال	ح ــن	فع ای
رابطــه	بــا	راهکارهــای	حفــظ	گونــه	هــای	در	خطــر	انقــراض	
افــزود:	در	ایــن	راســتا	بایــد	هرگونــه	بهــره	بــرداری	از	گونــه	
متوقــف	شــده	و	احیــا	و	حفاظــت	از	زیســتگاه	هــای	ســریعا	
ــد	جــاده	 ــی	مانن ــل	منف ــرد	و	عوام ــرار	گی در	دســتور	کار	ق
ســازی،	آتــش	ســوزی	و...	کــه	بــر		بــر	روی	زیســتگاه	تاثیــر	

مــی	گــذارد	متوقــف	شــود.
وی	گفت:تعییــن	حداقــل	انــدازه	دوام	پذیــر	جمعیــت	بــرای	
هرگونــه،	توجه	بــه	رویکــرد	اکوسیســتمی	منطقــه	حفاظت	
ــای	در	 ــه	ه ــار	گون ــات	و	آم ــه	دســت	آوردن	اطالع شــده،	ب
ــظ	 ــرای	حف ــات	ب ــر	اقدام ــز	از	دیگ ــر	و...	نی ــرض	خط مع

ــارس	اســت. ــات	وحــش	ف حی
ــه	 ــوع	توج ــن	موض ــه	ای ــد	ب ــرد:	بای ــح	ک ــی	تصری کاظمین
داشــت	کــه	سرنوشــت	مــا	انســانها	بــه	کل	حیــات	وحــش	

ــت. ــته	اس ــن	وابس ــرده	زمی ــود	در	ک موج
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در  تهــران  غــرب  در  خشکســالی 
کــه  می کنــد  خودنمایــی  حالــی 
ــر در  ــون نف ــدود یک میلی ــی ح جمعیت
ــن مناطــق  شهرســتان های پرتراکــم ای
می برنــد. رنــج  کم آبــی  مشــکل  از 

ــت	 ــواره	در	خصــوص	مدیری ــته	هم ــران	از	گذش ــردم	ای م
منابــع	آبــی	تالش	هــای	بســیاری	داشــتند،	امــا	در	
ســال	های	اخیــر	بــا	توجــه	بــه	کاهــش	بارندگی	هــا،	
ــی	در	 ــم	جمعیت ــت	و	تراک ــد	جمعی ــم،	رش ــر	اقلی تغیی
شــهرها،	انجــام	نــدادن	اقدامــات	الزم	در	خصــوص	توســعه	
آبیــاری	نویــن	در	بخــش	کشــاورزی	و	مشــکالت	در	
ــام	 ــه	انج ــی	ک ــم	اقدامات ــی	آب	علی	رغ ــه	بازچرخان عرص
شــده	اســت،	بــا	مشــکالتی	در	زمینــه	آب	به	عنــوان	مایــه	

ــت. ــده	اس ــه	ش ــی	مواج ــات	و	آبادان حی
البتــه	بارندگی	هــای	خوبــی	را	در	بهــار	۹۷	شــاهد	بودیــم،	
ــمگیر	 ــش	چش ــت	کاه ــز	نتوانس ــا	نی ــن	بارش	ه ــا	ای ام
بارش	هــا	در	پاییــز	و	زمســتان	۹۶	را	جبــران	کنــد	و	طبــق	
اظهــارات	مســئوالن	وزارت	نیــرو	و	شــرکت	آب	و	فاضــالب	
ــی	 ــان	کاهــش	2۰	ال ــن	اســتان	همچن اســتان	تهــران،	ای
3۰	درصــدی	بارش	هــا	نســبت	بــه	ســال	آبــی	گذشــته	را	

ــد. ــه	می	کن تجرب
ایــن	مــوارد	ســبب	شــده	تــا	مســئله	مدیریــت	مصــرف	و	
نیــز	مدیریــت	منابــع	آبــی	اهمیتــی	مضاعــف	پیــدا	کنــد،	
ــه	شهرســتان	پردیــس	شــرط	اصلــی	 ــر	نیــرو	خــود	ب وزی
پشــت	ســر	گذاشــتن	ایــن	تابســتان	و	تابســتان	های	دیگر	

را	مراعــات	در	مصــرف	آب	دانســته	بــود.
رضــا	اردکانیــان	در	ایــن	زمینــه	افــزود:	مــا	اگــر	به	ســرعت	
ــه	 ــز	ب ــا	نی ــر	بارش	ه ــم،	اگ ــه	نگیری ــی	فاصل ــد	مصرف از	ب
میــزان	خــود	بازگــردد،	بــا	رشــد	جمعیتــی	کــه	داریــم،	بــا	

ــویم. ــه	می	ش ــی	مواج ــکل	کم	آب مش
ــیاری	و	 ــا	هوش ــردم	ب ــت	م ــت:	می	بایس ــرو	گف ــر	نی وزی
احســاس	مســئولیت	مشــترک	در	بخــش	آب	صرفه	جویی	
کننــد.	وی	بــا	بیــان	این	کــه	وضعیــت	جمعیتــی	بســیاری	
از	مناطــق	اســتان	تهــران	برنامه	ریزی	شــده	نبــوده	اســت،	
ــا	 ــا	برنامه	ریــزی	ســعی	شــود،	ت اظهــار	امیــدواری	کــرد	ب

مــردم	در	ایــن	خصــوص	آســیب	نبیننــد.

رواج پدیده »آب فروشی« در غرب تهران
ــه	 ــدی	گرفت ــدان	ج ــر	چن ــدارهای	وزی ــال،	هش بااین	ح
نشــد	و	مصــرف	بیــش	از	الگــو	در	کشــور	و	به	ویــژه	
ــا	مشــکالت	آب	 ــت،	ت ــه	یاف اســتان	پرتراکــم	تهــران	ادام
ــتان	 ــن	اس ــش	در	ای ــتان	بیش	ازپی ــای	تابس در	اوج	گرم

ــد. ــی	کن خودنمای
پایتخــت	 غــرب	 در	 مذکــور	 مشــکالت	 دراین	بیــن	
و	 بهارســتان	 چــون	 محرومــی	 شهرســتان	های	 و	
ــه	 ــی	ک ــری	دارد،	انتقادات ــت	پیچیده	ت ــم	وضعی رباط	کری
ــه	 ــه	گفت ــه	ب از	برخــی	مناطــق	شهرســتان	بهارســتان	ک
محمدحســین	مقیمــی	اســتاندار	تهــران	به	عنــوان	یکی	از	
ــده	 ــران	انتخاب	ش ــعه	یافته	ای ــر	توس ــتان	کم	ت 3۱	شهرس

ــود. ــنیده	می	ش ــتر	ش ــت،	بیش اس
ــه	 ــژه	ب ــرای	رســیدگی	وی ــور	ب ــه	دســتور	رئیس	جمه البت
ایــن	شهرســتان	های	کم	تــر	توســعه	یافته	امیــدواری	
در	جهــت	ارتقــای	بســیاری	از	شــاخص	ها	را	ایجــاد	

ــه	 ــم،	ک ــد	بدانی ــر	بای ــال	حاض ــا	در	ح ــت،	ام ــرده	اس ک
مشــکل	کمبــود	آب	در	غــرب	تهــران	به	شــدت	بــه	
ــا	 ــایگی	ب ــوب	همس ــق	چ ــن	مناط ــورد	و	ای چشــم	می	خ

کالن	شــهر	تهــران	را	می	خورنــد.
به	عنوان	مثــال	آب	شــهر	گلســتان	در	غــرب	تهــران	
ــا	 ــهر	ب ــن	ش ــود	و	ای ــن	می	ش ــاه	تأمی ــق	۱۱۰	چ از	طری
حــدود	3۰۰	هــزار	نفــر	جمعیــت	ســهمی	از	آب	ســد	کرج	
ــتان	های	 ــی	در	اس ــه	ای	غن ــبکه	های	رودخان ــر	ش و	دیگ
البــرز	و	تهــران	نــدارد	و	هم	اکنــون	بــا	مشــکالتی	در	
ــا	 ــی	ی ــده	اســت	و	کم	آب ــه	ش ــن	آب	مواج خصــوص	تأمی
بهتــر	بگوییــم	بی	آبــی	مــردم	ایــن	شــهر	را	رنــج	می	دهــد.
در	شــهرک	»مهــر«	نســیم	شــهر	برخــی	از	گزارش	هــای	
مردمــی	از	قطــع	2۴	ســاعته	آب	شــرب	در	برخــی	
ــر	 ــر	از	دیگ ــز	بهت ــد	نی ــاع	پرن ــت	دارد،	اوض ــا	حکای روزه
ــاخت	های	 ــود	زیرس ــت	نیســت،	نب ــرب	پایتخ ــق	غ مناط
شهرنشــینی	در	بســیاری	از	مناطــق	غربــی	تهــران	مســئله	
ــی	در	 ــادات	مردم ــبب	انتق ــا	س ــت	و	باره ــدی	نیس جدی
ــار	ضعــف	 ــن	ب ــا	ای زمینه	هــای	گوناگــون	شــده	اســت،	ام
ــد. ــان	می	ده ــود	آب	نش ــود	را	در	کمب ــاخت	ها	خ زیرس
کم	تــر	کســی	در	بهارســتان،	اسالمشــهر	و	رباط	کریــم	
ــیده	 ــی	آب«	را	نچش ــم	»قطع ــه	طع ــت	ک ــوان	یاف می	ت
باشــد	و	دل	پــری	نداشــته	باشــد،	قطعــی	آب	ســبب	ایجاد	
پدیــده	ای	بــه	نــام	»	آب	فروشــی«		در	ایــن	مناطــق	شــده	
ــت	 ــرای	دریاف ــی	ب ــای	طوالن ــی	و	صف	ه ــای	خال و	دبه	ه
ــن	 ــرف	اول	را	در	ای ــروز	ح ــالم،	ام ــات	و	آب	س ــه	حی مای

ــد. ــق	می	زن مناط
ــت،	 ــدی	اس ــدر	ج ــت	آن	ق ــرب	پایتخ ــران	آب	در	غ بح
کــه	بســیاری	از	مســئوالِن	ایــن	مناطــق	را	بــه	اظهارنظــر	
واداشــته	اســت،	امــا	آنچــه	بیــش	از	همــه	در	ایــن	میــان	
ــت،	 ــرف	آب	اس ــراف«	در	مص ــده	»اِس ــت،	پدی دردآور	اس
ــه	در	 ــردم	ک ــا	در	خصــوص	برخــی	م ــه	نه	تنه اســرافی	ک
ــهود	 ــز	مش ــهرها	نی ــن	ش ــی	ای ــتگاه	های	دولت ــورد	دس م
ــا	آب	شــرب	 اســت،	آبیــاری	فضــای	ســبز	ایــن	مناطــق	ب
ــر	شــده	اســت،	کــه	حجت	االســالم	احمــد	 ــدر	فراگی آن	ق
عبــداهلل	زاده	پاشــاکی،	امام	جمعــه	پرنــد	در	یکــی	از	
ــش	 ــه	آن	واکن ــد	نســبت	ب ــه	پرن ــاز	جمع ــای	نم خطبه	ه

نشــان	داد	و	گفــت:	مگــر	شــهر	پســاب	نــدارد،	کــه	شــرط	
می	کنیــد	بایــد	از	آب	شــرب	بــرای	آبیــاری	درختــان	

ــد. اســتفاده	کنی
وی	همچنیــن	از	قطعی	هــای	مکــرر	آب	در	پایتخــت	
ــود:	قطعــی	 ــران	انتقــاد	کــرده	و	گفتــه	ب مســکن	مهــر	ای
آب	2	روز	متوالــی	اســت،	کــه	در	برخــی	از	مناطق	مــردم	را	
رنــج	می	دهــد	و	بــا	تانکــر	بــه	آن	هــا	آب	رســانی	می	شــود.

انتقــاد بــه آبیــاری فضــای ســبز شــهرها بــا آب 
ــاال گرفــت شــرب ب

ایــن	انتقــاد	مختــص	بــه	امام	جمعــه	پرنــد	نیســت،	امیــد	
ــوع	 ــن	موض ــز	از	ای ــه	نی ــای	صالحی ــر	آبف ــولی،	مدی رس
ــه	 ــهرداری	صالحی ــه	از	ش ــن	گالی ــرده	و	ضم ــاد	ک انتق
ــا	هســتیم	و	 ــه	در	فصــل	گرم ــه	این	ک ــا	توجــه	ب ــت:	ب گف
ــود	 ــزان	خ ــترین	می ــه	بیش ــن	فصــل	ب مصــرف	آب	در	ای
ــتیم،	 ــه	هس ــی	مواج ــران	کم	آب ــا	بح ــز	ب ــد	و	نی می	رس
شــهرداری	می	بایســت	شــیوه	آبیــاری	فضــای	ســبز	شــهر	
ــالش	 ــی	ت ــت	اله ــن	نعم ــظ	ای ــرده	و	در	حف را	اصالح	ک

ــل	آورد. ــه	عم ــتری	ب بیش
ســعید	احمــدی،	مدیــر	آب	و	فاضــالب	شــهر	پرنــد	نیــز	در	
ایــن	خصــوص	از	مقابلــه	شــدید	بــا	آبیــاری	فضــای	ســبز	
ــرب	 ــتفاده	از	آب	ش ــت:	اس ــر	داد	وگف ــرب	خب ــا	آب	ش ب

بــرای	فضــای	ســبز	اصــاًل	منطقــی	نیســت.
ــم	 ــرر	آب،	آن	ه ــی	مک ــا	از	قطع ــب	و	گالیه	ه ــن	مطال ای
زیــر	گــوش	پایتخــت	در	حالــی	عنــوان	می	شــود	کــه	بــه	
ــی	 ــا	صرفه	جوی ــتان	ب ــهر	گلس ــای	ش ــس	آبف ــاد	رئی اعتق
ــزل	 ــور	دی ــاص	ژنرات ــز	اختص ــدی	و	نی ــی	۱۵	درص ۱۰	ال
ــع	آوری	 ــرق	و	جم ــی	ب ــع	قطع ــن	آب	در	مواق ــرای	تأمی ب

انشــعاب	های	غیرمجــاز	قابل	حــل	اســت.
وی	می	گفــت،	بــا	بیــان	این	کــه	نیمــی	از	مشــترکان	
آب	شــهر	گلســتان	بــه	الگــوی	مصــرف	آب	توجــه	
ــهر	 ــرف	آب	ش ــرانه	مص ــفانه	س ــزود:	متأس ــد،	اف نمی	کنن
گلســتان	2	برابــر	اســتانداردها	تخمیــن	زده	شــده	اســت؛	
به	طوری	کــه	بــر	اســاس	اســتانداردها	هــر	شــهروند	
ــه	می	بایســت	۱۸۰	لیتــر	آب	اســتفاده	کنــد،	امــا	در	 روزان
ــش	از	3۰۰	 ــه	بی ــهروند	روزان ــر	ش ــه	ازای	ه ــهر	ب ــن	ش ای

جامعــه ایـــران
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ــه	 ــه	ادام ــن	روی ــر	همی ــود	و	اگ ــرف	می	ش ــر	آب	مص لیت
داشــته	باشــد	روزهــای	ســختی	در	انتظــار	شــهر	گلســتان	

ــود. ــد	ب خواه
ســید	محمــد	رضــازاده	اظهــار	داشــت:	اداره	آبفــای	
ــه	 ــزار	مشــترک	آب	دارد	ک شــهر	گلســتان	حــدود	۵3	ه
متأســفانه	بیــش	از	نیمــی	از	مشــترکان	آب	ایــن	شــهر	بــه	

ــد. ــه	نمی	کنن ــح	آب	توج ــرف	صحی ــوی	مص الگ
وی	یکــی	از	دالیــل	قطعــی	و	افــت	فشــار	آب	ایــن	شــهر	
ــه	 ــت:	البت ــرد	و	گف ــوان	ک ــرق	عن ــی	ب ــر	قطع ــه	خاط را	ب
در	ســال	گذشــته	بــا	تدابیــری	کــه	پیش	بینی	شــده	
حــدود	۱۵	میلیــارد	تومــان	بــرای	خریــد	و	نصــب	دیــزل	
ژنراتــور	هزینــه	کردیــم	کــه	خوشــبختانه	همیــن	موضــوع	
باعــث	شــده	تــا	در	صــورت	قطعــی	بــرق	بخــش	زیــادی	از	
شــبکه	ها	و	مخــازن	آب	رســانی	بــدون	مشــکل	بــه	فعالیت	
ــم	 ــن	منظــور	در	نظــر	داری ــه	همی ــد،	ب ــه	دهن خــود	ادام
بــرای	جلوگیــری	از	قطعــی	آب	در	تعــداد	اندکــی	از	مناطق	
ایــن	شــهر	در	زمــان	نبــود	بــرق	تعــدادی	دیــزل	ژنراتــور	
ــن	 ــی	آب	در	چنی ــاهد	قطع ــر	ش ــا	دیگ ــم	ت ــاره	کنی اج

شــرایطی	نباشــیم.

کیفیــت آب آشــامیدنی مناســب اســت بــه 
شــایعه ها توجــه نکنیــد

ــم	 ــار	داری ــه	انتظ ــر	این	ک ــد	ب ــا	تأکی ــه	ب رضــازاده	در	ادام
مــردم	بــا	صرفه	جویــی	در	مصــرف	آب	همیــار	اداره	
ــاهده	 ــورت	مش ــهروندان	در	ص ــزود:	ش ــند،	اف ــا	باش آبف
برداشــت	های	غیرقانونــی	آب	و	یــا	ترکیدگــی	لوله	هــا	
می	تواننــد	مراتــب	را	حتمــاً	بــه	تلفــن	۱22	اعــالم	کننــد	
حتــی	ایــن	انتظــار	وجــود	دارد	در	صــورت	مشــاهده	
اســتفاده	بی	رویــه	آب	امربه	معــروف	و	نهــی	از	منکــر	

ــد. کنن
ــای	گلســتان	را	 ــی	از	معضــالت	اساســی	آبف رضــازاده	یک
وجــود	انشــعابات	غیرمجــاز	آب	در	ایــن	شــهر	قلمــداد	کرد	
ــا	 ــاری	م ــال	ج ــه	ماهه	اول	س ــفانه	در	س ــت:	متأس و	گف
حــدود	۹۰۰	انشــعاب	غیرمجــاز	و	پشــت	کنتــوری	در	ایــن	
شهرســتان	کشــف	کردیــم	که	ایــن	آمــار	در	اســتان	تهران	
ــالوه	 ــاز	آب	ع ــورد	اســت،		انشــعابات	غیرمج صاحــب	رک
بــر	داشــتن	ایــراد	شــرعی	ضربــه	مهلکــی	بــه	ذخایــر	آب	
شــهر	گلســتان	می	زننــد	بــه	همیــن	خاطــر	امیدواریــم	در	
آینــده	دیگــر	شــاهد	کشــف	انشــعابات	غیرمجــاز	در	ایــن	

شــهر	نباشــیم.
رئیــس	اداره	آبفــای	شــهر	گلســتان	از	اجــرای	طــرح	همیار	
ــه	 ــرای	نهادین ــر	داد	و	گفــت:	ب آب	در	شــهر	گلســتان	خب
ــی	 ــا	یک ــرف	آب	ب ــی	در	مص ــگ	صرفه	جوی ــردن	فرهن ک
ــره	 ــتان	وارد	مذاک ــهر	گلس ــاد	ش ــای	مردم	نه از	انجمن	ه
شــدیم	و	در	تالشــیم	بــا	اجــرای	ایــن	طــرح	در	خانواده	هــا	

ــار	آب	انتخــاب	کنیــم. ــوان	همی یــک	نفــر	را	به	عن
ایـن	 مـردم	 بـه	 این	کـه	 ذکـر	 بـا	 همچنیـن	 رضـازاده	
بـا	 را	می	دهیـم،	آب	شـرب	شـهر	گلسـتان	 اطمینـان	
بهره	گیـری	از	دسـتگاه	های	پیشـرفته	از	نظـر	کیفی	هیچ	
مشـکلی	نـدارد،	بیـان	کـرد:	بـه	مـردم	توصیـه	می	کنیم	
از	آب	فروشـی	هایی	کـه	هیـچ	 تحـت	هیـچ	شـرایطی	
نظارتـی	بـر	روی	آن	ها	صـورت	نمی	گیـرد،	آب	خریداری	
نکننـد،	درصـدد	هسـتیم	با	حکـم	مراجـع	قانونـی	اقدام	
بـه	جمـع	آوری	آب	فروش	هـا	کنیـم،		حـدود	۱۰	آب	
فروشـی	در	شـهر	گلسـتان	وجـود	دارد،	که	متأسـفانه	به	
اسـم	فـروش	آب	تصفیه	شـده	از	مـردم	به	نوعـی	اخـاذی	
می	کننـد	و	ازآنجایی	کـه	ایـن	موضـوع	بـا	سـالمت	مردم	
سـروکار	دارد،	از	مسـئوالن	شـبکه	بهداشـت	هـم	تقاضـا	

داریـم	نسـبت	بـه	ایـن	مسـئله	واکنـش	نشـان	دهند.
وی	یکــی	از	بزرگ	تریــن	مشــکالت	شــهر	گلســتان	
را	وجــود	شــبکه	های	فرســوده	آب	دانســت	و	گفــت:	
اداره	 هیئت	امنایــی	 به	صــورت	 آبفــا	 اداره	 درگذشــته	
می	شــد	همیــن	مســئله	باعــث	شــده	تــا	در	آن	زمــان	بــه	
کیفیــت	شــبکه	ها	و	تأسیســات	زیرزمینــی	آب	آن	طــوری	
ــا	در	شــهر	گلســتان	بیــش	از	 ــد	توجــه	نشــود،	م ــه	بای ک
ــن	 ــال	آب	در	زیرزمی ــر	خطــوط	شــبکه	انتق ۵۰۰	کیلومت

ــت. ــوده	اس ــد	آن	فرس ــدود	۴۰	درص ــه	ح ــم	ک داری
ــت	 ــر	اســاس	اولوی ــر	ب ــن	خاط ــه	همی ــزود:	ب رضــازاده	اف
بنــدی	معابــر	پــروژه	تعویــض	شــبکه	هــای	فرســوده	هــر	
ــته	3۰	 ــال	گذش ــط	در	س ــود	و	فق ــی	ش ــرا	م ــاله	اج س
ــتان	 ــهر	گلس ــوده	ش ــای	آب	فرس ــبکه	ه ــر	از	ش کیلومت

ــد. ــض	ش تعوی

ــتور کار  ــرف در دس ــترکین پرمص ــع آب مش قط
ــت ــرار گرف ق

معضــل	کم	آبــی	و	نگرانی	هــا	از	کیفیــت	آب	در	غــرب	
ــود،	در	 ــهر	گلســتان	محــدود	نمی	ش ــه	ش ــا	ب ــران	تنه ته
همســایگی	گلســتان،	شــهر	صالحیــه	قــرار	دارد،	کــه	ایــن	
ــه	 ــی	ک ــا	جای ــت،	ت ــه	اس ــی	مواج ــا	کم	آب ــز	ب ــهر	نی ش
ــهر	 ــن	ش ــرف	در	ای ــترکین	پرمص ــع	آب	مش ــدار	قط هش

ــت. ــده	اس ــدی	ش ــش	ج بیش	ازپی
ــا	 ــت:	ب ــه	گف ــهر	صالحی ــای	ش ــرکت	آبف ــل	ش مدیرعام
ــا	شــدیم	و	همچنیــن	 ــه	این	کــه	وارد	فصــل	گرم توجــه	ب
کاهــش	بارندگی	هــا	و	افــت	ســطح	آب	منابــع	زیرزمینــی،	
ــت	مشــترکین	پرمصــرف	 ــا	به	منظــور	مدیری شــرکت	آبف
ــای	 ــذ	مجوزه ــد	از	اخ ــاری	بع ــی	و	تج در	2	بخــش	خانگ
ــرد	 ــد	ک ــی	صــادر	خواه ــه	کتب ــه	اخطاری الزم	در	3	مرحل
ــرای	ایــن	مشــترکین	اعمــال	 و	در	صــورت	عــدم	توجــه	ب
محدودیــت	خواهیــم	کــرد،	کــه	درنهایــت	منجــر	بــه	قطع	

انشــعاب	آب	آن	هــا	خواهــد	شــد.
امیـد	رسـولی	افـزود:	همچنیـن	مشـترکانی	کـه	الگـوی	
مصـرف	را	رعایـت	و	مصـرف	خـود	را	مدیریـت	می	کننـد،	
از	طرح	هـای	تشـویقی	برخـوردار	خواهنـد	شـد	و	مبالـغ	
آب	بهـای	آن	هـا	به	صـورت	پلکانـی	کاهـش	خواهـد	یافت.
ــی	 ــه	چــه	تمهیدات ــن	ســؤال	ک ــه	ای رســولی	در	پاســخ	ب
ــن	شــهر	اندیشــیده	 ــی	در	ای ــور	از	بحــران	کم	آب ــرای	عب ب
ــل	از	 ــالع	کام ــا	اط ــا	ب ــرکت	آبف ــت:	ش ــت،	گف ــده	اس ش
ــت،	 ــم	داش ــش	رو	خواهی ــخت	پی ــتانی	س ــه	تابس این	ک
ــور	 ــت	و	به	منظ ــده	اس ــل	ش ــل	وارد	عم ــی	کام ــا	آمادگ ب

افزایــش	ســطح	کیفــی	و	کمــی	و	جلوگیــری	از	هــدر	رفت	
آب	۱۵۰۰	متــر	اصــالح	شــبکه	در	شــهر	صالحیــه	انجــام	

ــت. داده	اس
مدیــر	شــرکت	آبفــای	شــهر	صالحیــه	در	خصــوص	
نگرانی	هــای	مــردم	در	مــورد	کیفیــت	آب	آشــامیدنی	
ــز	 ــه	توســط	مرک ــامیدنی	صالحی ــت	آب	آش ــزود:	کیفی اف
کنتــرل	کیفیــت	اداره	آب	و	فاضــالب	و	اداره	بهداشــت	
ــود	و	آب	 ــی	می	ش ــه	ای	بررس ــورت	لحظ ــتان	به	ص شهرس
ــه	شــبکه	آب	رســانی	متصــل	نیســت. چاه	هــا	مســتقیم	ب

۷۰ درصــد مشــکالت قطعــی آب ناشــی از قطــع 
ــرق اســت ب

ابتــدا	وارد	مخــازن	 افــزود:	آب	تمامــی	چاه	هــا	 وی	
ذخیره	ســازی	شــده	و	بعــد	از	گندزدایــی	و	اصــالح	
ــی	 ــن	تمام ــود	و	همچنی ــبکه	می	ش ــت	آب	وارد	ش کیفی
کنتورهــا	مجهــز	بــه	تــوری	اســت	و	امــکان		ورود	
ــر	آن	 ــالوه	ب ــدارد،	ع ــود	ن ــئ	در	آب	وج ــن	ش کوچک	تری
در	راســتای	افزایــش	کیفیــت	آب	خــط	انتقــال	»الغدیــر«	
از	اتوبــان	ســاوه	بــه	شــهر	صالحیــه	بــه	طــول	۷	کیلومتــر	

ــت. ــده	اس ــام	ش انج
رســولی	گفــت:	حفــاری	2	حلقــه	چــاه	به	منظــور	افزایــش	
ظرفیــت	منابــع	آبــی	و	نصــب	دســتگاه	به	منظــور	افزایــش	
ــود	و	 ــی	می	ش ــت	رونمای ــه	دول ــه	در	هفت ــت	آب	ک کیف
همچنیــن	قطــع	۱۵۰	فقــره	انشــعاب	غیرمجــاز	در	شــهر	
ــران	 ــور	از	بح ــرای	عب ــه	ب ــت،	ک ــی	اس ــه	اقدامات ازجمل
کم	آبــی	و	افزایــش	رضایتمنــدی	مــردم	انجــام	شــده	

ــت. اس

ــه دلیــل شکســتن  ــد ب قطعــی مکــرر آب در پرن
ــال آب  ــه انتق لول

ــز	 ــری	نی ــزار	نف ــی	۶۰۰	ه ــق	جمعیت ــا	اف ــد،	ب ــهر	پرن ش
همچنــان	درگیــر	زیرســاخت	هایی	ماننــد	تأمیــن	آب	
ــد:	 ــز	می	گوی ــد	نی ــس	اداره	آب	و	فاضــالب	پرن اســت،	رئی
مــا	بــا	هزینــه	ای	بالغ	بــر	2	هــزار	تومــان	بــرای	هــر	
ــم	 ــل	می	کنی ــد	منتق ــه	پرن ــران	ب ــب	آب	را	از	ته مترمکع
و	از	مــردم	تنهــا	3۴۰	تومــان	بــرای	هــر	مترمکعــب	پــول	
می	گیریــم،	امــا	بااین	حــال	اجــازه	ندادیــم	بحــران	

ــد. ــد	آی ــهر	پدی ــن	ش ــردم	ای ــرای	م ــدیدی	ب ش
ــی	از	 ــد	را	ناش ــرر	آب	در	پرن ــی	مک ــدی	قطع ــعید	احم س
ــه	انتقــال	آب	دانســت	و	گفــت:	آبــی	کــه	از	 شکســتن	لول
ــاز	 ــخگوی	نی ــم،	پاس ــل	می	کنی ــد	منتق ــه	پرن ــران	ب ته
مــردم	ایــن	شــهر	اســت	و	نگرانــی	وجــود	نــدارد،	امــا	نباید	
فرامــوش	کنیــم،	کــه	صرفه	جویــی	و	همــکاری	مردمــی	بــا	
اداره	آب	و	فاضــالب	می	توانــد	بــه	حــل	بحــران	بــه	وجــود	

ــد. ــک	کن ــی	کم ــا	و	کم	آب ــی	از	گرم ــده	ناش آم
امــا	یکــی	از	چالش	هــای	دیگــر	تأمیــن	آب	در	غــرب	
تهــران	وابســتگی	شــدید	تأمیــن	آب	بــه	بــرق	اســت،	تــا	
جایــی	کــه	احمــدی	بیــش	از	۷۰	درصــد	مشــکالت	آب	در	
ایــن	شــهر	را	ناشــی	از	قطعــی	بــرق	می	دانــد	و	می	گویــد:	
ــد	 ــی	شــهر	پرن ــاژ	آب	در	مخــازن	آب ــرق	روی	پمپ قطــع	ب

ــر	دارد. تأثی
ــد	 درهرصــورت،	»	بحــران	آب«	حقیقتــی	اســت،	کــه	بای
آن	را	پذیرفــت	و	پــس	از	پذیــرش	وجــود	چنیــن	بحرانــی	
بایــد	همــه	دســتگاه	ها،	اعــم	از	شــهرداری	ها،	وزارت	
کشــاورزی،	نیــرو	و	همچنیــن	مــردم	به	نوبــه	خود	بــا	طرح	
و	برنامــه	در	راســتای	کمــک	بــه	حــل	بحــران	یادشــده	گام	
بردارنــد،	تــا	بتوانیــم،	بــا	کم	تریــن	هزینــه	و	فشــار	حداقلی	

بــه	مــردم	از	آن	عبــور	کنیــم.
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انتقـال تونلـی آب رودخانـه کـرج بـه 
پایتخـت ماجـرای طرحـی اسـت که هر 
از چنـد گاهی موجـی از نگرانی هـا را به 
راه می انـدازد، طرحـی کـه در صـورت 
اجـرای نادرسـت مـرگ جـاده چالوس 

را رقـم می زنـد.

شــانزدهم	بهمن	مــاه	ســال	یــک	هــزار	و	ســیصد	و	نودوپنــج،	
ــرکل	وقــت	حفاظــت	محیط	زیســت	 حســین	محمــدی	مدی
ــرج	 ــه	ک ــی	آب	رودخان ــال	تونل ــت	انتق ــرز	از	تس ــتان	الب اس
ــر	داد	و	 ــا	اجــازه	مســئوالن	البــرزی	خب ــه	تهــران	آن	هــم	ب ب
ضمــن	تشــریح	آخریــن	وضعیــت	پــروژه	گفتــه	بــود	عملیات	

اجرایــی	بــه	پایــان	رســیده	اســت.
مدیــرکل	وقــت	حفاظــت	محیط	زیســت	اســتان	البــرز	تأکید	
کــرده	بــود	کــه	در	تســت	انتقــال	آب	ســعی	شــده	حــق	آبــه	

رعایــت	تــا	صدمــه	ای	متوجــه	رودخانــه	کــرج	نشــود.
ــه	پایتخــت	 ــه	کــرج	ب ــی	آب	رودخان ــال	تونل ــا	تســت	انتق ام
واکنش	هــای	 البــرزی	 مســئوالن	 اجــازه	 بــا	 آن	هــم	
ــه	گفتــه	بســیاری	از	 ــی	داشــت؛	طرحــی	کــه	ب ــادی	در	پ زی
ــه	 ــق	آب ــت	ح ــه	وضعی ــه	ب ــدون	توج ــر	ب ــران	اگ صاحب	نظ
رودخانــه	اجــرا	شــود	مــرگ	جــاده	چالــوس	و	چه	بســا	کــرج	

رقــم	می	خــورد.	
بســیاری	بــر	ایــن	بــاور	هســتند؛	انتقــال	آب	رودخانــه	کــرج	
فجایــع	غیرقابــل	جبرانــی	بــه	دنبــال	دارد	زیــرا	ایــن	رودخانه	
ــی	 ــفره	های	زیرزمین ــده	س ــطحی	تغذیه	کنن ــع	س ــا	منب تنه
ــش	 ــث	کاه ــرح	باع ــن	ط ــرای	ای ــت	و	اج ــرج	اس ــت	ک دش
محســوس	ســفره	های	آب	زیرزمینــی	خواهــد	شــد،	همچنین	
ــن	 ــی	از	منحصربه	فردتری ــز	یک ــال	قرم ــزل	آالی	خ ــی	ق ماه
ــرج	 ــه	ک ــتگاه	اش	رودخان ــن	خواس ــا	مهم	تری ــای	دنی ماهی	ه
ــه	برهــوت	تبدیــل	 ــا	انتقــال	آب	زیســتگاه	اش	ب اســت	کــه	ب

خواهــد	شــد.
امــا؛	در	ادامــه	بایــد	گفــت	آب	رودخانــه	کــرج	بــه	تهــران	در	
ــای	مســیر	 ــا	از	انته ــد	ام ــال	می	یاب ــز	انتق ــی	نی ــرایط	فعل ش
ــال	 ــرح	انتق ــا	ط ــرج،	ام ــان	-	ک ــی	بیلق ــه	یعن ــن	رودخان ای
تونلــی	آب	کــرج	بــه	تهــران	از	ســد	امیرکبیــر	پــروژه	ای	اســت	
کــه	آب	رودخانــه	را	از	خروجــی	ســد	توســط	تونــل	بــه	تهران	
ــه	 ــن	رودخان ــر	از	ای ــش	از	3۰	کیلومت ــد	و	بی ــال	می	ده انتق

ــد	داد. ــرار	خواه ــر	ق ــت	تأثی ــرد	را	تح منحصربه	ف
اگرچــه	بهانــه	مجریــان	ایــن	طــرح	آلــوده	شــدن	آب	رودخانه	
توســط	واحدهــای	گردشــگری	و	منــازل	مســکونی	اســت	که	
بــه	فــرض	صحیــح	بــودن	ایــن	ادعــا	می	تــوان	بــا	درصــدی	از	
هزینه	هــای	میلیــاردی	یــک	خــط	لولــه	فاضــالب	در	حاشــیه	
رودخانــه	احــداث	و	نســبت	بــه	ایمن	ســازی	کیفیــت	و	

ســالمت	آب	اقــدام	کــرد.
داود	نجفیــان	مدیرعامــل	شــرکت	آب	منطقه	ای	اســتان	البرز	
به	تازگــی	از	اتمــام	ســاخت	تونــل	انتقــال	آب	رودخانــه	کــرج	
ــه	 ــی	آب	رودخان ــال	تونل ــت:	انتق ــر	داد	و	گف ــران	خب ــه	ته ب
ــه	اقتصــاد	و	 ــه	ب ــه	ای	باشــد	ک ــد	به	گون ــران	بای ــه	ته ــرج	ب ک

ــود. ــه	ای	وارد	نش ــه	لطم ــت	رودخان محیط	زیس
وی	در	خصــوص	آخریــن	وضعیــت	تونــل	انتقــال	آب	رودخانه	
ــان	 ــه	پای ــل	ب ــن	تون ــاخت	ای ــت:	س ــران،	گف ــه	ته ــرج	ب ک
ــروژه	 ــن	پ ــه	شــماره	شــش	ای ــوز	تصفیه	خان ــا	هن رســیده	ام

تکمیل	نشــده	اســت.
مدیرعامــل	شــرکت	آب	منطقــه	ای	اســتان	البــرز	اضافــه	کرد:	
ــال	کار	 ــر	امس ــا	آخ ــر	ت ــه	حداکث ــن	تصفیه	خان ــان	ای ــا	پای ب
انتقــال	آب	رودخانــه	کــرج	بــه	تهــران	از	طریــق	تونــل	آغــاز	

خواهــد	شــد.

ــه  ــرج ب ــه ک ــال آب رودخان ــا از انتق ــوج نگرانی ه م
پایتخــت

ــل	 ــه	تون ــت	محیطی	ک ــات	زیس ــوص	تبع ــان	در	خص نجفی
ــت	 ــوس	و		پایین	دس ــاده	چال ــرای	ج ــد	ب ــال	آب	می	توان انتق
تونــل	داشــته	باشــد،	گفــت:	مــا	نگــران	ایــن	موضوع	هســتیم.
وی	در	خصــوص	وضعیــت	حــق	آبــه	رودخانــه	کــرج،	
ــت	 ــه	محیط	زیس ــرج	ب ــه	ک ــه	رودخان ــرآورد	حق	آب ــت:	ب گف
واگذارشــده	و	ایــن	ســازمان	بــا	انجــام	یــک	پژوهش	بــرآوردی	

ــت. ــرده	اس ــه	ک ــزان	حق	آب از	می
ــرای	 ــس	از	اج ــرج	پ ــه	ک ــه	رودخان ــق	آب ــت	ح ــا	وضعی ام
ــروژه	را	از	حمیدرضــا	لشــگری	رئیــس	اداره	حفاظــت	 ــن	پ ای
ــا	شــده	ایم.	وی	بابیــان	 محیط	زیســت	شهرســتان	کــرج	جوی
ــز	 ــوزه	آبری ــه	ح ــز	ب ــوزه	آبری ــک	ح ــال	آب	از	ی ــه	انتق اینک
ــه	عقیــده	 دیگــر	امــری	کارشناســی	نیســت،	اظهــار	کــرد:	ب
ــال	 ــا،	انتق ــت	دنی ــز	و	محیط	زیس ــوزه	آبری ــان	ح کارشناس
آبــی،	محیط	زیســت،	 اکوسیســتم	های	 بــه	صــالح	 آب	

ــت. ــردم	نیس ــوری	و	م ــی،	جان ــای	گیاه گونه	ه
ــت:	 ــرج	گف ــتان	ک ــت	شهرس ــت	محیط	زیس ــس	حفاظ رئی
محیط	زیســت	 بــه	 مربــوط	 بین	المللــی	 ســازمان	های	
ــوزه	 ــه	ح ــز	ب ــوزه	آبری ــک	ح ــال	آب	از	ی ــد	انتق ــف	اکی مخال
دیگــر	هســتند،	حــاال	آب	رودخانــه	کــرج	قــرار	اســت	توســط	
ــران	 ــه	ته ــده	ب ــش	حفاری	ش ــال	پی ــه	از	شــش	س ــی	ک تونل
انتقــال	یابــد،	ایــن	موضــوع	از	ابتــدا	تــا	انتهــا	مســبب	ایجــاد	
ــرز	 ــه	الب ــتان	و	منطق ــت	اس ــرای	محیط	زیس ــکالتی	ب مش

ــد. ــد	ش ــزی	خواه مرک
ــود	 ــال	آب	خ ــل	انتق ــداث	تون ــه	اح ــان	اینک ــگری	بابی لش
ــرج	 ــت	ک ــرای	محیط	زیس ــاری	ب ــار	زیانب ــاد	آث ــب	ایج موج
شــده	اســت،	گفــت:	حــاال	کــه	کار	تونــل	بــه	اتمــام	رســیده،	
نوبــت	بــه	آبگیــری	می	رســد	کــه	اگــر	بــه	ایــن	مهــم	توجــه	

ــد	شــد. ــرج	خشــک	خواه ــه	ک ــژه	ای	نشــود	رودخان وی
ــان	 ــرج	بابی ــتان	ک ــت	شهرس ــت	محیط	زیس ــس	حفاظ رئی
اینکــه	عملیــات	اجرایــی	تونــل	انتقــال	آب	در	دولــت	یازدهــم	
ــل	 ــون	تون ــه	تاکن ــت:	اینک ــت،	گف ــیده	اس ــان	رس ــه	پای ب
ــه	دلیــل	مخالفــت	محیط	زیســت	نیســت	 آبگیــری	نشــده	ب
بلکــه	بــه	دلیــل	تمــام	نشــدن	عملیــات	اجرایــی	تصفیه	خانــه		
تهــران	اســت	تــا	آب	انتقال	یافتــه	از	کــرج	در	آنجــا	تصفیــه	و	

بعــد	بــه	شــبکه	آبفــای	شــهری	انتقــال	یابــد.
لشــگری	بابیــان	اینکــه	میلیاردهــا	تومــان	بــرای	حفــر	

ــه	 ــد	ب ــت:	نبای ــت،	گف ــده	اس ــه	ش ــال	آب	هزین ــل	انتق تون
ــاذ	 ــم	اتخ ــرا	تصمی ــود	زی ــه	ش ــیه	ای	پرداخت ــائل	حاش مس
ــه	تهــران	انتقــال	 ــل	ب ــه	کــرج	توســط	ایــن	تون و	آب	رودخان
می	یابــد	امــا	بایــد	مســئوالن	مربوطــه	به	حــق	آبــه	رودخانــه	
کــرج	توجــه	ویــژه	ای	داشــته	باشــند	زیــرا	هرگونــه	بی	توجهی	
ــد. ــد	ش ــی	خواه ــه	دائم ــن	رودخان ــن	ای ــن	رفت ــث	از	بی باع
وی	بابیــان	اینکــه	پیــش	از	آبگیــری	تونــل	انتقــال	آب،	بایــد	
ــت:	 ــود،	گف ــف	ش ــن	و	تکلی ــرج	تعیی ــه	ک ــه	رودخان حــق	آب
ــان	 ــه	اذع ــئوالن	مربوط ــل	مس ــن	تون ــاری	ای ــش	از	حف پی
کردنــد	کــه	حــق	آبــه	رودخانــه	کــرج	را	تخصیــص	می	دهنــد	

ــز	اعــداد	و	ارقامــی	اعــالم	شــد. ــن	راســتا	نی و	در	ای
ــه	 ــرج	ادام ــتان	ک ــت	شهرس ــت	محیط	زیس ــس	حفاظ رئی
داد:	ایــن	اعــداد	و	ارقــام	از	نظــر	ســازمان	محیط	زیســت	
قابل	قبــول	نبــوده	بــه	همیــن	منظــور	قــرار	شــد	کــه	
ــم	حــق	 ــا	بدانی ــن	خصــوص	انجــام	شــود	ت ــی	در	ای مطالعات
آبــه	اعالم	شــده	بــرای	رودخانــه	کافــی	اســت	یــا	خیــر.	ایــن	
موضــوع	در	ســفر	رئیــس	وقــت	ســازمان	محیط	زیســت	
دولــت	یازدهــم	مصــوب	شــد،	حــاال	پــس	از	دو	ســال	
مطالعــات	بــه	پایــان	رســیده	و	طــی	دو	هفتــه	آینــده	در	یــک	
ــا	دســتگاه	های	مرتبــط	اعــالم	می	شــود. جلســه	توجیهــی	ب
لشـکری	بـا	اشـاره	بـه	اهمیـت	چگونگـی	تأمیـن	حـق	آبـه	و	
میـزان	آب	رودخانـه	کـرج،	خاطرنشـان	کـرد:	آب	بایـد	طـی	
۱2	ماه	سـال	به	صـورت	مـداوم	بـه	رودخانه	اختصـاص	یابد	تا	

اکوسیسـتم	محیط	زیسـت	رودخانـه	بـه	خطـر	نیفتد.
وی	بابیــان	اینکــه	آبگیــری	از	رودخانــه	بایــد	به	گونــه	ای	
ــی	و	اقتصــاد	 ــع	محل ــه	محیط	زیســت،	جوام انجــام	شــود	ک
ــه	 ــه	ب ــا	توج ــت:	ب ــد،	گف ــر	نیفت ــه	خط ــه	ب ــیه	رودخان حاش
شــرایط	اقتصــادی	کشــور	حتــی	از	دســت	دادن	یــک	شــغل	
ــال	آب	از	 ــوه	انتق ــه	نح ــر	ب ــاال	اگ ــت	ح ــار	اس ــز	زیان	ب نی
رودخانــه	کــرج	بــه	تهــران	توجــه	نشــود،	مشــاغل	بســیاری	
ازجملــه	مشــاغل	گردشــگری،	رســتوران	ها،	خدماتــی	و	

ــی	رود. ــن	م ــره	از	بی غی
ــان	 ــرج	بابی ــتان	ک ــت	شهرس ــت	محیط	زیس ــس	حفاظ رئی
ــه	کــرج	در	جــاده	چالــوس	واقع	شــده	و	یکــی	 اینکــه	رودخان
از	قطب	هــای	گردشــگری	کشــور	محســوب	می	شــود،	
گفــت:	پیــش	از	آبگیــری	تونــل	بایــد	بــه	همــه	ایــن	مباحــث	
ــرای	 ــرج	ب ــه	ک ــا	رودخان ــود	ت ــه	ش ــژه	توج ــورت	وی به	ص

ــد. ــی	بمان همیشــه	باق

ماجرای طرحی که نگرانی ها را برانگیخت / سایه مرگ بر سر جاده چالوس
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نبود شــغل مناســب و کمبــود منابع آب   
ــال و  ــتاهای چهارمح ــی از روس در برخ
بختیــاری ســبب افزایــش مهاجــرت 
ــام  ــه ن شــده کــه ایــن اتفــاق معضلــی ب
حاشــیه نشــینی را ایجــاد کــرده اســت .

مهاجــرت	از	منطقــه	ای	بــه	منطقــه	دیگــر	یکــی	از	مهمترین	
تصمیــم	هــا	در	زندگــی	افــراد	در	مناطــق	مختلــف	بــه	شــمار	
ــد.	 ــته	باش ــی	داش ــل	مختلف ــد	عوام ــی	توان ــه	م ــی	رود	ک م
پیــدا	کــردن	شــغل	و	بهــره	گیــری	از	خدمــات	مطلــوب	تــر	
بــرای	زندگــی	بهتــر	از	مهمتریــن	عوامــل	مهاجــرت	مــردم	به	
شــمار	مــی	رود.	در	ایــن	میــان	بــروز	برخــی	مشــکالت	نظیــر	
خشکســالی	و	ســخت	شــدن	زندگــی	نیــز،	از	دیگــر	عوامــل	

مهاجــرت	اســت	.
ــروم		و	 ــای	مح ــتان	ه ــی	از	اس ــاری	یک ــال	و	بختی چهارمح
کمتــر	توســعه	یافتــه	کشــور	و	جــزو	اســتان	هایــی	اســت	که	
ــن	اســتان	 بیشــترین	ســکونتگاه	هــای		روســتایی	را	دارد.	ای
ــتاها	در	 ــترین	روس ــه	بیش ــتا	دارد	ک ــهر	و	۹۰۰	روس ۴۰	ش

ــد. ــع	شــده	ان ــردگان	واق شهرســتان	ل
ــار	 ــون	دچ ــا	کن ــته	ت ــه	گذش ــک	ده ــی	ی ــتان	ط ــن	اس ای
خشکســالی	شــده	و	بــارش	هــا	در	ایــن	اســتان	بســیار	کاهش	
ــن	اســتان	در	گذشــته	 یافتــه	اســت.	بیشــتر	شــغل	هــای	ای
ــش	 ــارش	در	بخ ــر	ب ــرایط	پ ــودن	و	ش ــز	ب ــت	آبخی ــه	عل ب
دامپــروری	و	کشــاورزی	بــوده	کــه	بــا	بــروز	مشــکل	کــم	آبی،	

ــا	مشــکل	مواجــه	شــده	اســت. ادامــه	ایــن	شــغل	هــا	ب
	در	حــال	حاضــر	بســیاری	از	منابــع	تامیــن	کننده	آب		شــرب	
و	کشــاورزی	در	روســتاهای	این	اســتان	خشــک	و	روســتائیان	
و	کشــاورزان	بســیاری	در	روســتاها	بیــکار	شــده	انــد	و	همیــن	
عامــل	نقــش	مهمــی	در	افزایــش	مهاجرت	مــردم	از	روســتاها	

به	شــهرها	داشــته	اســت.
راشــد	جزایــری	رئیــس	مرکــز	بهداشــت	اســتان	چهارمحال	و	
بختیــاری	می	گویــد:	مهاجــرت	از	مهمتریــن	عوامــل	افزایش	
ــاری	اســت.	 حاشــیه	نشــینی	در	اســتان	چهارمحــال	و	بختی
بســیاری	از	مــردم	از	روســتاها	بــرای	بهــره	منــدی	از	خدمــات	
ــاق،	 ــن	اتف ــه	ای ــد	ک ــی	کنن ــرت	م ــهرها	مهاج ــه	ش ــر	ب بهت

زمینــه	ســاز	ایجــاد	حاشــیه	نشــینی	اســت.
وی	بیــان	کــرد:		نقــاط	حاشــیه	نشــین	در	اســتان	چهارمحال	
و	بختیــاری	شناســایی	شــده	انــد	و	بیــش	از	۱۶	هــزار	نفــر	در	

ایــن	مناطــق	زندگــی	مــی	کننــد.
وی	معتقــد	اســت	کــه	حاشــیه	نشــینی	در	شــهرها	موجــب	
ایجــاد	آســیب	هــای	اجتماعــی	مــی	شــود	و	در	حــال	حاضــر	
پنــج	منطقــه	آســیب	پذیــر	در	ایــن	اســتان	شناســایی	شــده	
کــه	از	مهمتریــن	علــت	هــای	آن،	حاشــیه	نشــینی	بــه	شــمار	

ــی	رود. م
رئیــس	مرکــز	بهداشــت	اســتان	چهارمحــال	و	بختیــاری	بیان	
کــرد:	افزایــش	نرخ	بیــکاری	در	اســتان	و	نبود	شــغل	مناســب	
از	دیگــر	عوامــل	مهاجــرت	در	اســتان	بــه	شــمار	مــی	رود	کــه	
ــهرها	 ــه	ش ــب	ب ــغل	مناس ــت	آوردن	ش ــه	دس ــرای	ب ــرد	ب ف

مهاجــرت	مــی	کنــد.
	علــی	ابراهیمــی	یکــی	از	اهالــی	روســتای	دســتگرد	امامــزاده	
بخــش	فــرخ	شــهر	اســتان	چهارمحــال	و	بختیــاری	اســت	که	

بــه	شــهرکرد	مرکــز	اســتان	مهاجــرت	کــرده	اســت.
او	مــی	گویــد	هزینــه	هــای	زندگــی	در	روســتا	افزایــش	یافتــه	
ــب	از	 ــدی	مناس ــره	من ــت.	به ــن	اس ــیار	پایی ــد	بس و	درآم
خدمــات	شــهر	و	افزایــش	درآمــد		و	ایجــاد	شــرایط	زندگــی	
بهتــر	بــرای	خانــواده	از	مهمتریــن	علــت	هــای	مهاجــرت	او	به	

ــوده	اســت. شــهرکرد	ب
	

 شغل مناسب در روستاها وجود ندارد
ــدارد	و	 ــود	ن ــتا	وج ــب	در	روس ــغل	مناس ــرد:	ش ــان	ک وی	بی
کســانی	کــه	در	حــال	حاضــر	در	روســتاها	زندگــی	مــی	کنند	
بــه	واســطه	فعالیــت	در	بخــش	کشــاورزی	و	دامپروری	اســت.
ــتند	 ــاورزی	هس ــن	کش ــه	دارای	زمی ــانی	ک ــت:	کس وی	گف
مــی	تواننــد	درآمــد	خوبــی	داشــته	باشــند.	در	حــال	حاضــر	
ــان	 ــتند	و	جوان ــت	هس ــران	قیم ــاورزی	گ ــای	کش ــن	ه زمی
قــدرت	خریــد	زمیــن	کشــاورزی	را	ندارنــد	و	مجبــور	هســتند	
بــرای	یافتــن	شــغل	بــه	شــهرهای	اســتان	و	شــهرهای	دیگــر	

مناطــق	کشــور،	مهاجــرت	کننــد.
ــغلی	 ــتن	ش ــد	داش ــد	نیازمن ــش	درآم ــد:	افزای ــی	گوی وی	م
مناســب	اســت	کــه	امــکان	یافتن	شــغل	مناســب	در	شــهرها	

بیشــتر	از	روســتاها	اســت.

کم آبی موجب بیکاری بسیاری شده است
ــار	و	 ــان،	اردل،	کی ــای	فارس ــتان	ه ــردم	شهرس ــده	م نماین
ــد	اســت	کــه	 ــگ	در	مجلــس	شــورای	اســالمی	معتق کوهرن
کــم	آبــی	کشــاورزی	و	دامپــروری	چهارمحــال	و	بختیــاری	را	

ــرده	اســت. محــدود	ک
علــی	کاظمــی	بیــان	کــرد:	کاهــش	بــارش	هــا	موجــب	ایجاد	

مهاجرت درچهارمحال و بختیاری افزایش یافت/ حاشیه نشینی ۱۶ هزار نفر

سید محمد 
رضا موسوی

جامعــه ایـــران

http://mehrnews.com


صفحه 46 | شماره 30 | مرداد 97 MEHR NEWSAGENCY

ــده	 ــاری	ش ــال	و	بختی ــالی	در	چهارمح ــی	و	خشکس ــم	آب ک
اســت.	بســیاری	از	چشــمه	هــا	و	قنــات	هــا	در	ایــن	اســتان	
خشــک	شــده	و	بســیاری	از	اراضــی	کشــاورزی	از	زیــر	کشــت	

خــارج	شــده	انــد.
ــار	و	 ــان،	اردل،	کی ــای	فارس ــتان	ه ــردم	شهرس ــده	م نماین
کوهرنــگ	در	مجلــس	شــورای	اســالمی	بیــان	کــرد:	در	حــال	
ــع	آب	 ــود	مناب ــا	و	کمب ــارش	ه ــش	ب ــت	کاه ــه	عل ــر	ب حاض
زمینــه	توســعه	بخــش	کشــاورزی	وجــود	نــدارد	و	همیــن	امر	

ــن	اســتان	شــده	اســت. ســبب	افزایــش	بیــکاری	در	ای
بیــکاری	از	مهمتریــن	مشــکالت	در	روســتاهای	چهارمحــال	و	
بختیــاری	بــه	شــمار	مــی	رود	کــه	نقــش	اصلــی	در	افزایــش	
مهاجــرت	داشــته	اســت.	کســب	و	کارهــا	در	ایــن	اســتان	از	
ــت	 ــه	صنع ــر	ب ــوده	و	کمت ــروری	ب ــاز	کشــاورزی	و	دامپ دیرب

توجــه	شــده	اســت.
ــان	جویــای	کار	از	طرفــی	و	 افزایــش	جمعیــت	و	تعــداد	جوان
کمبــود	منابــع	آب	و	مجــوز	نــدادن	بــه	حفــر	چــاه	از	طــرف	
ــروری	 ــاورزی	و	دامپ ــش	کش ــه	بخ ــده	ک ــبب	ش ــر	س دیگ

ــد. ــتاها	باش ــان	روس ــتغال	جوان ــوی	اش ــد	جوابگ نتوان
ــارش	 ــش	ب ــالی	و	کاه ــت	خشکس ــه	عل ــر	ب ــال	حاض در	ح
برخــی	از	دشــت	هــای	شهرســتان	هــای	چهارمحــال	و	
ــر	 ــد	و	دیگــر	مجــوز	حف ــالم	شــده	ان ــه	اع ــاری	ممنوع بختی
چــاه	بــرای	طــرح	هــای	کشــاورزی	داده	نمــی	شــود.	اولیــن	
ــک	طــرح	کشــاورزی	در	چهارمحــال	و	 ــرای	ایجــاد	ی ــدم	ب ق
بختیــاری	ماننــد	گلخانــه	و	پــرورش	دام	و...	نیازمنــد	تامیــن	
آب	اســت	تــا	رونــد	صــدور	مجــوز	ادامــه	یابــد.	در	حالــی	کــه	
هیــچ	گونــه	مجــوز	حفــر	چــاه	بــرای	طــرح	هــای	کشــاورزی	
ــار	 ــد	انتظ ــود	نبای ــی	ش ــتاها	داده	نم ــروری	در	روس و	دامپ

داشــت	جوانــان	بتواننــد	بــرای	خــود	در	بخــش	کشــاورزی	و	
ــد. ــروری	شــغلی	ایجــاد	کنن دامپ

ــال	و	 ــی	در	چهارمح ــددکاری	اجتماع ــد	م ــناس	ارش کارش
بختیــاری	مــی	گویــد:	مهاجــرت	از	روســتا	بــه	شــهر	زمینــه	
ــر	 ــر	و	مهاج ــرای	مهاج ــف	ب ــکالت	مختل ــاد	مش ــاز	ایج س
ــل	 ــن	عام ــتائیان	مهمتری ــرت	روس ــت	و	مهاج ــران	اس پذی

ــی	رود. ــمار	م ــه	ش ــینی	ب ــیه	نش ــل	حاش ــاد	معض ایج
علــی	صمیمــی	گفــت:	حاشــیه	نشــینی	مهاجــران	روســتایی	
نــه	بــه	نفــع	مهاجــران	اســت	و	نــه	بــه	نفــع	شــهر	نشــین	هــا	
و	شــهرهایی	کــه	پذیــرای	ایــن	مهاجــر	هــا	شــده	اســت	دچار	

مشــکالت	متعــددی	مــی	شــوند.
وی	اظهــار	داشــت:	مهاجــرت	عامــل	های	بســیار	زیــادی	دارد	
ــه	شــمار	مــی	رود	کــه	 کــه	از	مهمتریــن	آن	یافتــن	شــغل	ب
ایــن	انگیــزه	را	ایجــاد	مــی	کنــد	کــه	بــرای	افزایــش	درآمــد	و	

آینــده	خــوب	فرزنــدان	بــه	شــهرها	مهاجــرت	کنیــم.
ــال	و	 ــی	در	چهارمح ــددکاری	اجتماع ــد	م ــناس	ارش کارش
بختیــاری	بیــان	کــرد:	متاســفانه	آشــنا	نبــودن	مهاجــر	بــه	
ــیب	 ــگ،	آس ــه	فرهن ــینی	از	جمل ــهر	نش ــای	ش ــام	زوای تم
هــای	اجتماعــی،	مخــارج	بــاال،	روابــط	اجتماعــی	و...	
ســبب	مــی	شــود	مشــکالت	بســیار	زیــادی	بــرای	مهاجــر	

ــود. ــاد	ش ایج
ــه	علــت	داشــتن	بودجــه	هــای	 وی	بیــان	کــرد:	مهاجــران	ب
پاییــن	بیشــتر	بــه	دنبــال	ســرپناه	هــای	ارزان	قیمت	هســتند	
ــه	همیــن	عامــل	مــی	اندیشــند	و	دیگــر	عوامــل	از	 و	تنهــا	ب
جملــه	نــوع	ســبک	زندگــی	مــردم،	فرهنــگ	مــردم	و	شــغل	
ــوی	 ــه	از	س ــه	ای	ک ــاید	محل ــد.	ش ــی	کنن ــه	نم ــردم	توج م
مهاجــر	پذیــر	انتخــاب	شــده	اســت	یــک	منطقــه	پــر	آســیب	

باشــد	و	آینــده	فرزنــدان	ایــن	خانــواده	روســتایی	را	در	خطــر	
قــرار	دهــد.

ــال	و	 ــی	در	چهارمح ــددکاری	اجتماع ــد	م ــناس	ارش کارش
ــای	 ــت	ه ــام	فرص ــا	تم ــهر	ب ــت:	ش ــار	داش ــاری	اظه بختی
شــغلی	و	درآمــد	بیشــتر	از	روســتا،	آســیب	هــای	اجتماعــی	
باالتــری	نیــز	نســبت	بــه	روســتا	دارد	کــه	شــاید	بــرای	یــک	
ــگ	 ــا	فرهن ــردم	ب ــد.	م ــایند	نباش ــتایی	خوش ــواده	روس خان
ــتگی	 ــد	و	یکدس ــرار	دارن ــهر	ق ــک	ش ــف	در	ی ــای	مختل ه

ــدارد. ــود	ن ــتا	وج ــد	روس ــی	مانن فرهنگ
وی	تاکیــد	کــرد:	فراهــم	آوردن	زمینــه	ایجــاد	شــغل	و	
ــت	 ــن	اهــداف	دول ــات	در	روســتاها	از	مهمتری ــش	خدم افزای
ــش	 ــی	در	کاه ــش	مهم ــه	نق ــی	رود	ک ــمار	م ــه	ش ــا	ب ه

مهاجــرت	بــه	شــهرها	دارد.
وی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	هزینــه	خدمــات	دولــت	در	شــهرها	با	
افزایــش	مهاجــرت	افزایــش	مــی	یابــد،	بیــان	کــرد:	جلوگیری	
از	مهاجــرت	روســتائیان	زمینــه	ســاز	کاهــش	هزینــه	هــای	

دولــت	اســت.
ــال	و	 ــی	در	چهارمح ــددکاری	اجتماع ــد	م ــناس	ارش کارش
ــه	 ــر	منطق ــای	ه ــت	ه ــد	از	ظرفی ــد:	بای ــی	گوی ــاری	م بختی
بــرای	ایجاد	شــغل	بهــره	گیــری	کــرد	و	درآمــد	روســتائیان	را	
افزایــش	داد.	بســیاری	از	روســتاهای	چهارمحــال	و	بختیــاری	
ــد	قطــب	 ــی	توانن ــه	م ــد	ک ــای	گردشــگری	دارن ــت	ه ظرفی
ــق	 ــن	مناط ــه	ای ــگران	ب ــوند	و	ورود	گردش ــگری	ش گردش

ــد. ــش	یاب افزای
وی	تاکیــد	کــرد:	بایــد	زیــر	ســاخت	هــای	گردشــگری	در	این	
ــن	 ــذاران	در	ای ــرمایه	گ ــت	س ــد	و	از	ظرفی ــا	یاب مناطــق	ارتق

مناطــق	بهــره	گرفــت.

ترویــج فرهنــگ کارآفرینــی در چهارمحــال و 
بختیــاری ضــروری اســت

	در	حالــی	کــه	مهاجــرت	از	روســتاها	در	حــال	افزایــش	اســت	
و	پدیــده	حاشــیه	نشــینی	در	شــهرها	در	حــال	رقــم	خــوردن	
اســت،	بایــد	دولــت	بــرای	ایجــاد	شــغل	در	ایــن	اســتان	توجه	
ــرای	 ــویقی	ب ــای	تش ــته	ه ــال	بس ــد.	اعم ــته	باش ــژه	داش وی
تشــویق	ســرمایه	گــذاران	بــه	ســرمایه	گــذاری	در	این	اســتان	

مــی	توانــد	نقــش	مهمــی	در	ایجــاد	شــغل	داشــته	باشــد.
ــرای	 ــن	اســتان	ب ــای	ای ــا	و	پتانســیل	ه ــت	ه ــد	از	ظرفی 	بای
ایجــاد	شــغل	بهره	گرفــت	و	تــالش	کــرد	فرهنــگ	کارآفرینی	
ــن	 ــان	ای ــیاری	از	جوان ــود.	بس ــه	ش ــتان	نهادین ــن	اس در	ای
اســتان	فــارغ	التحصیــل	دانشــگاهی	هســتند	و	تنهــا	شــغل	
ــی	 ــک	شــرکت	م ــا	ی ــازمان	و	ی ــک	س ــرای	ی ــردن	ب را	کار	ک
داننــد	و	هیچــگاه	بــه	ایجاد	شــغل	بــرای	خــود	و	مدیریــت	آن	
توســط	خــود	فکــر	نکــرده	انــد	کــه	ایــن	مهــم	نیازمنــد	ایجاد	
مهــارت	در	کارآفرینــی	و	حرکــت	در	مســیر	تبدیــل	ایــده	بــه	

ــروت	اســت. ث
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یکــی از نمادهــای هویتی شــهر ســنندج 
طــول  در  کــه  اســت  آن  تپه هــای 
ســالیان گذشــته بســیاری از آن هــا 
بــرای ساختمان ســازی صاف شــده اند 
و آســتین ها بــرای تخریــب تعــداد 
شــده  زده  بــاال  باقی مانــده  انــدک 

اســت.

ــل	دارا	 ــه	دلی ــتان،	ب ــتان	کردس ــز	اس ــنندج	مرک ــهر	س ش
بــودن	تپه	هــای	فــراوان	بــه	شــهر	هــزار	تپــه	معــروف	اســت،	
ــازی	و	 ــه	شهرس ــد	طعم ــه	بع ــه	۶۰	ب ــه	از	ده ــی	ک تپه	های

ــدند. ــب	ش ــا	تخری ــیاری	از	آن	ه بس
	ســنندجی	ها	عالقــه	فراوانــی	بــه	تپه	هــای	موجــود	در	
ــاعران	 ــعر	ش ــوان	در		ش ــن	را	می	ت ــد	و	ای ــهر	دارن ــطح	ش س
و	داســتان	های	نویســندگان	در	دوره	هــای	مختلــف	تاریخــی	

ــرد. ــاهده	ک مش
ــد	 ــهر	بودن ــن	ش ــردم	ای ــگاه	م ــا	تفرج ــن	تپه	ه ــتر	ای بیش
کــه	متأســفانه	تعــداد	زیــادی	از	آن	هــا	در	چنــد	دهــه	اخیــر	
ــد	و	 ــداث	کرده	ان ــاختمان	هایی	اح ــا	س ــده	و	در	آن	ه صاف	ش
ــطح	 ــای		س ــاخص	ترین	تپه	ه ــی	از	ش ــه	یک ــت	ب ــون	نوب اکن

ــیده	اســت. ــهر	رس ش
»کوچکــه	ره	ش«	یکــی	از	تپه	هــای	شــاخص	ســنندج	و	
دارای	چشــم	اندازی	فوق	العــاده	اســت	و	همیــن	باعــث	شــده	
ــتین	های	 ــاز	در	آن	آس ــب	و	ساخت	وس ــرای	تصاح ــده	ای	ب ع

خــود	را	بــاال	بزننــد.
در	دوره	اســتاندار	اســبق	کردســتان	و	در	کارگــروه	زیربنایــی	و	
شــورای	برنامه	ریــزی	و	توســعه	اســتان	اراضــی	ایــن	تپــه	کــه	
جــزو	اراضــی	ملــی	اســت	از	ســوی	راه	و	شهرســازی	بــه	پارک	

علــم	و	فنــاوری	اســتان	اختصــاص	پیــدا	کرد.

شــهرداری مجــوز ساخت وســاز در »کوچکــه ره 
ــت ــرده اس ــادر نک ش« را ص

شــهردار	ســنندج	در	ارتبــاط	بــا	ساخت	وســازها	در	»کوچکــه	
ــرای	 ــهرداری	ب ــی	از	ش ــاد	و	ارگان ــچ	نه ــت:	هی ره	ش«	گف

ــت. ــه	اس ــوز	نگرفت ــه	مج ــن	تپ ــاز	در	ای ساخت	وس
حشــمت	الــه	صیــدی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	تنهــا	شــهرداری	
ــرده	 ــادر	ک ــه	ره	ش«	را	ص ــار	کشــی	در	»کوچک ــوز	حص مج
اســت،	بیــان	کــرد:	بــر	اســاس	مصوبــه	کارگــروه	زیربنایــی	و	
ــتاندار	 ــان	اس ــتان	در	زم ــعه	اس ــزی	و	توس ــورای	برنامه	ری ش
ــه	 ــه	ب ــن	محوط ــش	ای ــال	پی ــه	س ــدود	س ــی	ح ــبق	یعن اس

پــارک	علــم	و	فنــاوری	اســتان	اختصــاص	داده	شــده	اســت.
وی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	ایــن	منطقــه	جــزو	اراضی	ملی	اســت	
و	از	طریــق	راه	و	شهرســازی	زمیــن	موردنظــر	اختصاص	یافتــه	
اســت،	اظهــار	داشــت:	ازآنجاکــه	برخــالف	مصوبــه	کارگــروه	و	
شــورای	مذکــور	در	»کوچکــه	ره	ش«	فعالیــت	کردنــد	مانــع	
از	ادامــه	کار	آن	هــا	شــدیم	و	اکنــون	کار	متوقــف	شــده	اســت.
عــده	ای	از	فعــاالن	فرهنگــی،	ورزشــی	و	شهرســازی	و	در	
ــض	 ــنندج	به	مح ــال	در	س ــاد	فع ــازمان	های	مردم	نه کل	س
اطــالع	از	آغــاز	ساخت	وســاز	در	»کوچکــه	ره	ش«	گــرد	
ــات	 ــف	عملی ــتار	توق ــی	خواس ــد	و	در	بیانیه	های ــم	آمدن ه

آماده	ســازی	و	خاک	بــرداری	در	ایــن	تپــه	شــدند.
ــف	 ــه	مخال ــان	اینک ــا	بی ــنندج	ب ــتان	س ــدار	شهرس فرمان
ــه	ساخت	وســاز	در	تپه	هــای	موجــود	در	ســطح	شــهر	 هرگون
هســتیم	گفــت:	بــه	دنبــال	جابه	جایــی	زمیــن	محــل	احــداث	

ــاوری	در	ســنندج	هســتیم. ــم	و	فن ــارک	عل پ

حفظ »کوچکه ره ش« خواسته به حق سنندجی ها
ــتان	در	 ــی	کردس ــاالن	ورزش ــی	از	فع ــان	یک ــالح	حقیقی ص
ــای	2۰،	3۰	 ــت:	در	دهه	ه ــه	ره	ش«	گف ــا	»کوچک ــاط	ب ارتب
ــود	و	 ــکاران	ب ــن	ورزش ــل	تمری ــه	مح ــن	تپ ــی	۴۰	ای و	حت
به	جــای	ورزشــگاهی	کــه	نداشــتند	در	ایــن	محوطــه	حضــور	

پیــدا	می	کردنــد.
ــه	 ــم	ک ــدا	کردی ــالع	پی ــش	اط ــی	پی ــرد:	مدت ــوان	ک وی	عن
ــه	 ــه	ره	ش«	و	محوط ــب	»کوچک ــه	تخری ــدام	ب ــده	ای	اق ع
بــا	 ارتبــاط	 در	 پیگیری	هایــی	 و	 کرده	انــد	 آن	 اطــراف	
ــدام	ارگان	 ــاز	از	ک ــب	و	ساخت	وس ــن	تخری ــوز	ای ــه	مج اینک
صادرشــده،	انجــام	دادیــم	کــه	تاکنــون	بــه	نتیجــه	ای	

نرســیده	ایم.
وی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	فرمانــدار	ســنندج	تأییــد	کردنــد	کــه	
قــرار	اســت	در	ایــن	محوطــه	پــارک	علــم	و	فنــاوری	احــداث	
ــی	 ــتیم	و	حت ــعه	نیس ــف	توس ــا	مخال ــرد:	م ــان	ک ــود،	بی ش

ــم. ــود	می	دانی ــردم	خ ــق	م ــعه	را	ح توس
ــا	خواهــان	حفــظ	»کوچکــه	ره	 ــان	اظهــار	داشــت:	م حقیقی
ــنندج	اســت،	 ــهر	س ــت	ش ــای	هوی ــی	از	نماده ــه	یک ش«	ک

هســتیم.

شهر سنندج به تپه ماهور مشهور است
ســید	اســماعیل	حســینی	یکــی	از	فعــاالن	فرهنگــی	اســتان	
ــا	کلمــه	 ــه	م ــه	در	جامع ــه	اینک ــا	اشــاره	ب ــم	ب کردســتان	ه
توســعه	بــه	انحــراف	رفتــه	اســت،	گفــت:	شــهر	ســنندج	بــه	
ــهور	 ــد(	مش ــی	دارن ــکل	کیهان ــه	ش ــی	ک تپه	ماهور)تپه	های

ــت. ــا	اس ــهر	م ــای	ش ــی	از	هویت	ه ــن	یک ــت	و	ای اس
وی	بــا	بیــان	اینکــه	در	فرهنگ	عامــه	مــردم	ســنندج	در	
ــا	 ــه	تپه	ه ــیار	ب ــعر	بس ــتان	و	ش ــل،	داس ــب	ضرب	المث قال
اشــاره	شــده	اســت،	بیــان	کــرد:	عــالوه	بــر	ایــن	بســیاری	از	
ــای	 ــر	روی	تپه	ه ــه	ب ــد	ک ــت	کردن ــا	وصی ــا	و	شــعرای	م عرف
شــهر	آن	هــا	را	بــه	خــاک	بســپارند	کــه	ایــن	نشــان	از	اهمیت	

ــت. ــنندج	اس ــهر	س ــا	در	ش ــود	تپه	ه وج

نابودی نمادهای شهرتپه ماهوری/
جای پای تفرجگاه ها ساختمان سبزمی شود
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وی	عنــوان	کــرد:	متأســفانه	در	ایــن	برهــه	زمانــی	در	جامعــه	
مــا	به	جــای	اینکــه	شــاهد	تلفیــق	ســنت	و	مدرنیتــه	باشــیم،	

ســنت	را	بــرای	توســعه	مدرنیتــه	از	بیــن	می	برنــد.
ایــن	فعــال	فرهنگــی	کردســتانی	اضافــه	کــرد:	جــای	بســی	
ــران	 تأســف	اســت	کــه	مســئوالن	مــا	اعــم	از	اســتاندار،	مدی
دســتگاه	های	اجرایــی،	شــورای	شــهر	و	شــهرداری	ها	بــا	
نخبــگان	ارتباطــی	ندارنــد	و	خــود	بــدون	مشــورت	بــا	آن	ها	و	
حتــی	آحــاد	مــردم	اقــدام	بــه	اجــرای	برنامه	هــا	و	طرح	هایــی	

ــا	آن	مخالــف	هســتند. کــه	می	کننــد	کــه	اکثــراً	ب

ممنوعیــت ساخت وســاز در تپه هــای واقــع در 
ــهر ــم ش حری

ــه	 ــم	ب ــنندج	ه ــتان	س ــی	از	وکالی	شهرس ــدی	یک کاوه	اس
ــت:	 ــرد	و	گف ــاره	ک ــی	اش ــاظ	حقوق ــا	ازلح ــب	تپه	ه تخری
ــه	ای	در	 ــی	مصوب ــاری	ط ــازی	و	معم ــی	شهرس ــورای	عال ش
ــع	 ــای	واق ــاز	در	تپه	ه ــه	ساخت	وس ــال	۹۵	هرگون ــر	س اواخ
در	حریــم	شــهر	را	ممنــوع	کــرده	اســت	لــذا	هیــچ	ارگان	و	یــا	
شــخص	حقوقــی	و	یــا	حقیقــی	خاصــی	اجــازه	ساخت	وســاز	

ــدارد. ــا	را	ن ــن	تپه	ه در	ای
ــای	 ــه	آب	ه ــور	ب ــه	مذک ــه	در	مصوب ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش وی	ب
ــرد:	 ــان	ک ــت،	بی ــده	اس ــاره	ش ــد	اش ــا	در	دو	بن روان	و	تپه	ه
ــات	شــورای	شهرســازی	و	معمــاری	الزم	االجــرا	اســت	 مصوب
و	اســتانداران	و	شــهرداران	مکلــف	بــه	رعایــت	دســتورات	آن	

هســتند.
ــورا	 ــن	ش ــات	ای ــی	مصوب ــت	اجرای ــا	ضمان ــاط	ب وی	در	ارتب
اظهــار	داشــت:	طبــق	مــاده	۵۷۸	قانون	مجــازات	اســالمی	هر	
کــدام	از	مســئوالن	دولتــی	از	مصوبــات	نهادهــا	چشم	پوشــی	
ــوم	 ــت	محک ــال	انفصال	ازخدم ــج	س ــا	پن ــک	ت ــه	ی ــد	ب کنن

می	شــوند.
اســدی	ادامــه	داد:	بــه	نمایندگــی	از	بخــش	حقوقــی	از	
ــت	از	 ــظ	و	حراس ــرای	حف ــت	دارم	ب ــوم	درخواس مدعی	العم
منابــع	ملــی	و	عمومــی	کــه	حــق	تمــام	شــهروندان	اســت،	به	
ایــن	مهــم	ورود	پیــدا	کننــد	تــا	از	تخریــب	بیشــتر	»کوچکــه	

ــود. ــری	ش ره	ش«	جلوگی
وی	اضافــه	کــرد:	مــا	چیــزی	فراتــر	از	قانــون	نمی	خواهیــم	و	
ــا	اســت،	 ــت	آنچــه	حق	وحقــوق	شــهروندی	م خواهــان	رعای

هســتیم.

ــنندج  ــردم در س ــش م ــه واکن ــه ب ــدون توج ب
نمادهــای هویتــی شــهر تخریــب می شــود

صالح	الدیــن	ویســی	دکتــرای	شهرســازی	هــم	گفــت:	

ــی	 ــا	در	مقطع ــود	ام ــم	ب ــی	مالی ــنندج	زمان ــهر	س ــد	ش رش
خــأ	 از	 عــده	ای	 و	 کــرد	 پیــدا	 افزایــش	 به	یک	بــاره	
قوانیــن	شهرســازی	اســتفاده	و	در	مناطقــی	اقــدام	بــه	
ساخت	وســازهای	بی	رویــه	کردنــد	و	همیــن	امــر	باعــث	

ــد. ــهر	ش ــن	ش ــون	ای ــد	ناهمگ رش
وی	عنــوان	کــرد:	بســیاری	از	تپه	هایــی	کــه	زمانــی	
ســاختمان	های	 بــه	 بودنــد	 مــا	 مــردم	 تفرجــگاه	
ــر	 ــه	از	نظ ــی	ک ــا	تپه	های ــدند	و	تنه ــل	ش ــکونی	تبدی مس
اآلن	 تــا	 نبودنــد	 مقرون	به	صرفــه	 ساختمان	ســازی	

. نــد ه	ا ند قی	ما با
وی	»کوچکــه	ره	ش«	را	یکــی	از	نمادهــای	هویتــی	و	تاریخــی	
ــی	از	 ــه	ره	ش«	یک ــرد:	»کوچک ــوان	ک ــد	و	عن ــنندج	خوان س

ســه	تپــه	شــاخص	و	مهــم	شــهر	مــا	اســت.
ویســی	ادامــه	داد:	تنهــا	ســنندج	شــهر	تپه	ماهورهــا	نیســت	
ــم	 ــال	ه ــوئیس	و	پرتق ــد	س ــورها	مانن ــر	کش ــه	در	دیگ بلک

ــد. ــود	دارن ــور	وج ــهرهای	تپه	ماه ش
ــاری	 ــای	معم ــی	از	مشــکالت	و	ضعف	ه ــه	داد:	یک وی	ادام
ــه	فکــر	 ــدون	توجــه	ب ــه	ب ــن	اســت	ک ــا	ای و	شهرســازی	م
ــی	 ــای	هویت ــب	نماده ــه	تخری ــدام	ب ــردم	اق ــش	م و	واکن
ــه	 ــر	گرفت ــردم	در	نظ ــی	م ــگاه	عموم ــده	و	جای ــهر	ش ش

نمی	شــود.
در	 کــه	 اســت	 حالــی	 در	 ایــن	 داشــت:	 اظهــار	 وی	
ــد	 ــالع	می	یابن ــردم	اط ــدا	م ــعه	یافته	ابت ــورهای	توس کش
ــن	 ــا	در	چنی ــات	و	طرح	ه ــگاه	اقدام ــد	آن ــر	می	دهن و	نظ

محوطه	هایــی	شــامل	آثــار	هویتــی	و	تاریخــی	انجــام	
. د می	شــو

تعــارض پــروژه »کوچکــه ره ش« بــا مصوبه شــورای 
عالی شهرســازی

ــرای	عمــران	و	ســردبیر	نشــریه	تخصصــی	 کاوه	زارعــی	دکت
ــه	ره	 ــرا	در	»کوچک ــال	اج ــروژه	در	ح ــت:	پ ــم		گف ــاز	ه راه	س
ش«	در	تعــارض	آشــکار	بــا	مصوبــه	شــورای	عالی	شهرســازی	

و	معمــاری	اســت.
ــرای	دریافــت	مجــوز	اجــرای	هــر	 ــه	اینکــه	ب ــا	اشــاره	ب وی	ب
طرحــی	در	ایــن		محوطــه	نیــاز	بــه	تشــکیل	کمیســیون	های	
ــرح	 ــن	ط ــرای	ای ــه	داد:	اج ــت،	ادام ــتانی	اس ــوری	و	اس کش
ــرای	 ــچ	ســناریویی	ب ــه	اســت	و	در	آن	هی ــی	و	عجوالن هیجان

ــده	نشــده	اســت. آینــده	دی
ــرای	 ــن	ب ــا	زمی ــردن	هکتاره ــه	ک ــرد:	اضاف ــوان	ک وی	عن
احــداث	پــارک	علــم	و	فنــاوری	بــدون	آینده	نگــری	خلــل	در	
ــن	 ــه	ای ــر	منتهــی	ب توســعه	شــهر	ایجــاد	و	ترافیــک	در	معاب

ــد. ــدا	می	کن ــش	پی ــم	افزای ــیر	ه مس
ــده	و	 ــه	نش ــون	مطالع ــدام	چ ــن	اق ــرد:	ای ــان	ک ــی	بی زارع
ــم	و	 ــارک	عل ــه	پ ــات	ب ــه	خدم ــی	ک ــت	زمان ــنجیده	اس نس
ــود	 ــه	ش ــه	ارائ ــن	محوط ــداث	در	ای ــال	اح ــاوری	در	ح فن
فرصتــی	بــرای	رانت	خــواری	و	هجــوم	عــده	ای	بــرای	
ــد	 ــم	خواه ــه	فراه ــن	منطق ــتر	در	ای ــازهای	بیش ساخت	وس

ــد. ش
	وی	اظهــار	داشــت:	متأســفانه	طرحــی	کــه		در	»کوچکــه	ره	
ــر	اســت	 ــرداری	از	شــهرهای	دیگ ش«	اجــرا	می	شــود	کپی	ب
ــده	و	 ــه	نش ــر	گرفت ــه	در	آن	در	نظ ــن	منطق ــی	ای و	توپوگراف

ــت. ــده	اس ــازی	نش بومی	س
بســیاری	از	مــردم	معتقدنــد	کــه	اگــر	ایــن	تپــه	هــم	ماننــد	
ــب	 ــرض	تخری ــر	در	مع ــد	کمت ــی	می	ش ــت	مل ــدر«	ثب »آبی
قــرار	می	گرفــت	کــه	مســئول	ثبــت	آثــار	در	اداره	کل	میــراث	
ــر	 ــت:	اگ ــی،	صنایع	دســتی	و	گردشــگری	اســتان	گف فرهنگ
ــمه	های	 ــود	چش ــل	وج ــه	دلی ــده	ب ــی	ش ــت	مل ــدر	ثب آبی
آب	فــراوان،	گونه	هــای	گیاهــی	متنــوع	و	منحصربه	فــرد،	
زیســتگاه	برخــی	از	جانــوران	و	دارا	بــودن	چشــم	اندازی	

ــت. ــوده	اس ــاده	ب فوق	الع
ــه	ره	 ــه	»کوچک ــذا	تپ ــرد:	ل ــوان	ک ــور	عن ــداهلل	پ ــد	عب محم
ش«	وجهــه	ملــی	نــدارد	ولــی	از	لحاظ	اســتانی	و	شهرســتانی	
ــه	 ــردم	منطق ــئوالن	و	م ــت	و	مس ــت	اس ــز	اهمی ــیار	حائ بس

ــد. ــار	هــم	آن	را	حفــظ	کنن ــد	در	کن بای
تعلق	خاطــر	 از	 مســئوالن	 به	ویــژه	 همــگان	 بی	شــک	
ســنندجی	ها	نســبت	بــه	تپه	هــای	موجــود	در	ایــن	شــهر	آگاه	
هســتند	و	انتظــار	مــی	رود	در	راســتای	حفــظ	ایــن	نمادهــای	

ــد. ــالش	کنن ــی	ت هویت

جامعــه ایـــران
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بارش هــای اخیــر در حــوزه دریاچــه 
ارومیــه هرچنــد ســطح آن را اندکــی 
افزایــش داده اســت، امــا مســئله این 
اســت کــه چــه میــزان از ایــن بارش هــا از دســت تبخیــر و 

هــوای گــرم تابســتان جــان ســالم بــه در می بــرد؟

ــه	 ــر	از	دریاچ ــه	»۵۰۰کیلومت ــت	ک ــن	اس ــد	ای ــر	جدی خب
ارومیــه	تبدیــل	بــه	پــارک	می	شــود«؛	ایــن	را	پرویــز	آراســته،	
مدیــرکل	حفاظــت	از	محیط	زیســت	آذربایجــان	غربــی	گفتــه	
ــاب	 ــه	شــکلی	گســترده	در	فضــای	مجــازی	بازت ــه	ب ــود	ک ب

ــت. یاف
اعــالم	ایــن	خبــر،	چیــزی	شــبیه	جــدا	کــردن	دســتگاه	های	
پزشــکی	از	بیمــار	و	اعــالم	مــرگ	مغزی	اســت.	چیزی	شــبیه	
گفتــن	اینکــه	»بیهــوده	دلتــان	را	خــوش	نکنیــد«	و	»حتمــاً	
خداونــد	این	طــور	خواســته	اســت«،	یــا	حتــی	شــاید	

ــوده	اســت«. ــن	ب ــه	همی »قســمت	دریاچ
ــم	 ــال	وخی ــه	ح ــم	ک ــان	می	دانی ــت؛	همه	م ــوده	اس ــا	نب ام
ــط	 ــت	های	غل ــری	سیاس ــه	یک	س ــه،	نتیج ــه	ارومی دریاچ
اســت:	»۵۰ســال	اســت	کــه	سیاســت	های	نادرســت	دامــن	
دریاچــه	ارومیــه	را	گرفتــه	اســت«،	ایــن	عقیــده	داور	نامــدار،	

ــع	طبیعــی	آذربایجــان	شــرقی	اســت. مدیــرکل	مناب
	

کاروان احیــا دریاچــه ارومیــه از دولــت یازدهــم بــه 
راه افتــاد

ــک	 ــه	خش ــد	ک ــن	باورن ــر	ای ــت	ب ــان	محیط	زیس کارشناس
شــدن	دریاچــه	ارومیــه	زندگــی	حداقــل	۴۰میلیــون	نفــر	را	
ــدازد.	 ــر	می	ان ــه	خط ــتقیم	ب ــتقیم	و	غیرمس ــورت	مس به	ص
شــاید	همیــن	دربرگیــری	زیــاد	موضــوع	دریاچــه	باعــث	شــد	
ــا	 ــود:	»احی ــل	ش ــی	تبدی ــعار	انتخابات ــک	ش ــه	ی ــا	آن،	ب احی
دریاچــه	ارومیــه،	دســتور	کار	اولیــن	روز	کاری	ام	خواهــد	
بــود«.	ایــن	وعــده	دکتــر	روحانــی	در	تجمع	هــای	انتخاباتــی	

ــود. ب
البتــه	کاروان	تدبیــر	و	امیــد	از	دومیــن	جلســه	هیئــت	دولــت	
بــرای	احیــا	دریاچــه	ارومیــه	بــه	راه	افتــاد.	بــر	همیــن	اســاس	
در	دومیــن	جلســه	تصویب	شــد	تــا	ســتادی	برای	ســاماندهی	
ــن	 ــدام	در	ای ــدازی	شــود	کــه	3۰	اق ــن	دریاچــه	راه	ان امــور	ای
ســتاد	تصویــب	و	یــک	برنامه	ریــزی	۱۰	ســاله	بــرای	دریاچــه	
ــزی	دو	 ــن	برنامه	ری ــق	ای ــد،	طب ــه	ش ــر	گرفت ــه	در	نظ ارومی
ــرای	تثبیــت	وضعیــت	دریاچــه	تعییــن	 ــا	ســه	ســال	اول	ب ت
شــد،	یعنــی	شــرایط	دریاچــه	از	وضعیــت	فعلــی	بدتــر	
نشــود	و	هفــت	ســال	مابقــی	بــرای	بهبــود	وضعیــت	دریاچــه	

ــد. اختصــاص	یاب
ــددار	 ــم	کلی ــت	دوازده ــه	دول ــا،	حــاال	ک ــه	این	ه ــا	هم ــا	ب ام
کشــور	اســت،	بــاز	عکس	هایــی	از	دریاچــه	ارومیــه	در	فضــای	
مجــازی	منتشــر	می	شــود	کــه	نشــان	می	دهــد	حــال	
ــک	 ــون	ی ــوز	همچ ــرگ	هن ــت	و	م ــم«	اس ــه	»وخی دریاچ

ــت. ــناور	اس ــق	آن	ش ــای	کم	عم ــیاه	در	آب	ه ــی	س ماه
ــیر	 ــه	»در	مس ــه	ارومی ــد	دریاچ ــه	می	گوین ــت	ک مدت	هاس
ــه	مقصــد	 ــان	ب ــه	همچن ــیری	ک ــا	مس ــرار	دارد.	ام ــا«	ق احی
نرســیده	اســت.	تــراز	دریاچــه	ارومیــه	در	3۰	تیرمــاه	
۱2۷۰.۶۱	متــر	اعــالم	شــد	کــه	نســبت	بــه	زمــان	معیــن	در	
ــا	از	 ــت	ام ــته	اس ــش	داش ــانتی	متر	افزای ــته	2س ــال	گذش س
میانگیــن	درازمــدت	کــه	۱2۷۴.۶۷	اســت،	فاصله	محسوســی	

دارد.
	هرچنــد	اقداماتــی	در	ســتاد	احیــا	دریاچــه	ارومیــه	صــورت	
می	گیــرد	و	هزینه	هایــی	پرداختــه	می	شــود،	امــا	هنــوز	
ــی	 ــتند.	یعن ــمان	هس ــت	آس ــه	مرحم ــوش	ب ــده	ای	دل	خ ع

ــرگ	 ــه	را	از	م ــه	ارومی ــد	دریاچ ــا	بتوانن ــد	بارش	ه منتظرن
ــه	 ــار	در	منطق ــل	به ــال	در	فص ــد.	امس ــات	دهن ــی	نج حتم
ــن	 ــؤال	ای ــا	س ــت،	ام ــورت	گرف ــی	ص ــارش	خوب ــه	ب دریاچ
اســت	کــه	چندمــدت	می	تــوان	بــرای	ایــن	بارش	هــا	

ــود؟ ــحال	ب خوش
خلیــل	ســاعی،	دبیــر	ســتاد	احیــا	دریاچــه	ارومیــه	می	گویــد:	
ــا	افزایــش	میــزان	دمــا،	 ــا	فرارســیدن	فصــل	تابســتان	و	ب »ب
تبخیــر	آب	صــورت	می	گیــرد	و	آنچــه	باریــده	از	دســت	
ــد،	 ــت	بمان ــه	ثاب ــراز	دریاچ ــال	ت ــک	س ــر	ی ــا	اگ ــی	رود	ام م
می	توانیــم	بــا	پروژه	هــا	و	سیاســت	های	خودمــان	بــه	

ــم«. ــه	بپردازی ــای	دریاچ احی
بــه	گفتــه	ســاعی،	از	ســال	۹3	تاکنــون	2هــزار	و	22۶میلیارد	
تومــان	بودجــه	بــرای	احیــا	دریاچــه	ارومیــه	از	ســوی	دولــت	
تصویــب	شــده	اســت	امــا	وقتــی	بــه	نمــودار	تغییــرات	تــراز	
آب	دریاچــه	در	ســال	های	اخیــر	توجــه	می	کنیــم،	تغییــرات	

چنــد	هزارمیلیــاردی	چنــدان	مشــهود	نیســت.

ــردن  ــوه خرج ک ــودن نح ــد ب ــه، بل ــر از بودج مهم ت
بودجــه اســت

امــا	ایــن	بودجــه	چگونــه	خــرج	شــده	اســت؟	مهناز	اســالمی،	
فعــال	محیط	زیســت	در	حــوزه	دریاچــه	ارومیــه	می	گویــد	که	
هرچنــد	بودجه	هایــی	از	ســوی	دولــت	بــرای	احیــای	دریاچــه	
تصویــب	شــده	اســت	امــا	تــا	زمانــی	کــه	مدیــران	ســتاد	احیا	
مدیریــت	ایــن	بودجه	هــا	را	»بلــد	نباشــند«،	شــاهد	تغییــرات	
چشــمگیر	و	چندانــی	دربــاره	دریاچــه	ارومیــه	نخواهیــم	بود.
ایــن	فعــال	زیســت	محیطی	عملکــرد	ســتاد	احیــای	دریاچــه	
از	مرکــز	 ارومیــه	در	آذربایجــان	شــرقی	را	مطلوب	تــر	
ــجام	 ــود	انس ــی	و	نب ــز	ناهماهنگ ــه	در	مرک ــد	چراک می	دان
ــدر«	 ــه	»ه ــن	بســیاری	از	زحمــات	را	ب ــم	اســت	و	همی حاک

می	دهــد.
ــه،	 ــای	دریاچــه	ارومی ــرای	احی ــم	اســالمی،	ب ــه	خان ــه	گفت ب
ــه	 ــود	ک ــام	ش ــاختی	انج ــی	و	زیرس ــای	دائم ــد	پروژه	ه بای
ازجملــه	آن	هــا	می	تــوان	بــه	»رهاســازی	آب	ســدها«	اشــاره	
ــان	 ــه	و	هم ــز	انجام	گرفت ــیار	ناچی ــدار	بس ــه	مق ــه	ب ــرد	ک ک
مقــدار	ناچیــز	هــم	موردانتقــاد	نمایندگان	شــهرهای	حاشــیه	

ــرار	گرفتــه	اســت. دریاچــه	ق
شــهروندان	خشــک	شــدن	تدریجــی	دریاچــه	ارومیــه	را	در	
ــر	 ــراف	بی	تاثی ــهرهای	اط ــز	و	ش ــوای	تبری ــدن	ه ــرم	ش گ

نمی	داننــد.	به	طــوری	کــه	در	تیرمــاه	امســال	دمــای	
ــه	 ــن	دهــه	ای	را	شکســت	و	ب ــا	رکــورد	چندی برخــی	روزه
ــن	 ــر	همی ــی	دیگ ــید.	از	طرف ــر	رس ــاالی	صف ــه	ب ۴۴درج
ــی	 ــه	برخ ــود	ک ــه	می	ش ــر	آب		دریاچ ــث	تبخی ــا	باع گرم
ــه	آن	 ــه	ب ــا	دریاچ ــیر	احی ــداوم	مس ــرای	ت ــئوالن	ب از	مس

چشــم	دوخته	انــد.
ســاالنه	۱.2میلیــارد	الــی	۱.۴میلیــارد	مترمکعــب	از	آب	
دریاچــه	در	فصــل	تابســتان	تبخیــر	می	شــود	کــه	طبــق	ایــن	
آمــار،	دل	خــوش	بــودن	بــه	مرحمــت	آســمان	در	مــورد	احیــا	

ــد. ــه	نظــر	نمی	آی ــازی	ب ــدان	کارس ــیوه	چن ــه،	ش دریاچ
هرچنــد	کــه	این	روزهــا	در	فضــای	مجــازی	و	برخــی	
ــش	 ــی	از	افزای ــه	حاک ــتیم	ک ــاری	هس ــاهد	اخب ــانه	ها	ش رس
ایــن	 امــا	 دریاچــه	هســتند،	 آب	 چنــد	ســانتی	متری	
ــون	 ــان	آب	همچ ــی	کارشناس ــر	برخ ــه	تعبی ــا	ب افزایش	ه
دکتــر	رضــا	کهولــی،	»گــذرا	اســت«	و	نمی	توانــد	در	

بلندمــدت	مانــدگار	باشــد.
ــه	 ــا	دریاچــه	ارومی ــس	ســتاد	احی مســعود	تجریشــی،	رئی
اخیــراً	گفتــه	اســت:	»دریاچــه	ارومیــه	یــک	حوضــه	آبریــز	
بســته	اســت	کــه	در	فصــل	گرمــا	بیــش	از	۸۰	ســانتی	متر	
ــی	 ــر	طبیع ــک	ام ــن	ی ــد	و	ای ــش	می	یاب ــراز	آن	کاه از	ت

ــت«. اس
او	همچنیــن	گفتــه	کــه	»در	بدتریــن	شــرایط	نیــز	تــا	پایــان	
ــود«.	 ــظ	می	ش ــد	آن	حف ــش	از	۴۰	درص ــتان	بی ــل	تابس فص
ــرداری	از	طرح	هــای	انتقــال	آب	 ــه	گفتــه	تجریشــی	»بهره	ب ب
بــه	دریاچــه	ارومیــه	طــی	ســال	های	آینــده،	میــزان	تبخیــر	
ــعت	آن	 ــش	وس ــرده	و	از	کاه ــران	ک ــه	را	جب ــن	دریاچ در	ای

ــد« ــری	می	کن جلوگی
حــاال	هرچــه	رســانه	های	حامــی	دولــت	بنویســند	و	بگوینــد	
ــا	شــده	و	 ــه	به	صــورت	چشــمگیری	احی ــه	ارومی ــه	دریاچ ک
ــان	 ــه	ای	نیمه	ج ــت	دریاچ ــا	واقعی ــت،	ام ــوب	اس ــش	خ حال
ــرار	دارد	و	از	 ــر	ق ــا	نف ــمان	میلیون	ه ــل	چش ــه	مقاب ــت	ک اس

ــد. ــر	می	ده ــامان		خب ــک	و	نابس ــده	خش آین
ــه	 ــد	در	ب ــاری	خداون ــارش	و	ی ــرای	ب ــردن	ب ــا	ک ــد	دع هرچن
مقصــد	رســیدن	مســیر	احیــا	دریاچــه	ارومیــه،	نبایــد	نادیــده	
ــت	 ــه	مرحم ــردن	ب ــوش	ک ــا	دل	خ ــا	تنه ــود؛	ام ــه	ش گرفت
ــاال	 ــده	ح ــث	ش ــه	باع ــت	ک ــزی	اس ــد،	چی ــمان	و	خداون آس
ــارک	 ــه	پ ــار	از	دریاچــه	ارومی مســئوالن	بگوینــد:	»۵۰۰هکت

می	شــود«.

نفس گرم تابستان بر تن ارومیه/ دل خوشی های دریاچه تبخیر می شود
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تصفیه خانــه فاضــاب یــزد از چند ســال 
پیــش بــا صــرف هزینه هــای میلیــاردی 
راه انــدازی شــد امــا پســاب حاصــل 
شــده اکنــون بــه دریاچــه ای بی اســتفاده 
تبدیــل شــده و بــرای مــردم رهــاوردی 

جــز بــو و پشــه نداشــته اســت.

تابســتان	های	یــزد	همــواره	گــرم،	خشــک،	بــی	آب	و	
نفس	گیــر	بــوده	و	امســال	نیــز	یزدی	هــا	گرمتریــن	روزهــای	

ــد. ــپری	می	کنن ــران	آب	س ــا	بح ــال	را	ب س
گرمــای	شــدید	هــوا	و	نبــود	آب	کافــی	بــرای	آبیــاری	فضــای	
ــه	شــهر	داده	و	تقریبــا	برگ	هــای	 ســبز،	چهــره	ای	پاییــزی	ب
ــال	 ــی	کام ــزد	حالت ــبز	ی ــای	س ــده	و	فض ــان	زرد	ش درخت

ــت. ــرده	اس ــدا	ک ــراوت	پی ــرده	و	بی	ط پژم
ــم	 ــه	رغ ــد،	ب ــبز	جدی ــای	س ــاد	فض ــرای	ایج ــی	ب ــی	آب حت
ــاید	 ــه	ش ــی	ک ــدارد	در	حال ــود	ن ــهرداری	وج ــای	ش تالش	ه
ــبز	 ــای	س ــاد	فض ــا	ایج ــزد	را	ب ــوزان	ی ــای	س ــد	گرم می	ش

ــرد. ــر	ک ــل	تحمل	ت ــی	قاب ــد،	کم جدی
کمــی	آن	ســوتر	از	زردی	هــا	و	چهــره	پژمــرده	شــهر،	دریاچــه	
زیبایــی	در	نزدیکــی	دروازه	ورودی	شــهر	ایجــاد	شــده	و	
زیبایــی	آن	از	دور	دســت	خیــره	کننــده	اســت	و	جانــی	
ــزد	 ــز	ی ــای	عطش	خی ــم	در	گرم ــده	آن	ه ــر	بینن ــه	ه ــازه	ب ت

می	دهــد.
ــال	 ــر	عکــس	مث ــی،	از	آن	زیبایی	هــا	اســت	کــه	ب ــن	زیبای ای

ــره«. ــرد	و	از	دور	زه ــک	دل	می	ب ــروف،	»از	نزدی مع

پشــه ها خــون مــردم زارچ و شــاهدیه را در شیشــه 
کرده انــد

ــه	 ــن	دریاچ ــر	از	ای ــی	دورت ــط	کم ــی،	فق ــه	کم ــی	ک مردمان
ــد،	 ــی	در	مناطــق	شــاهدیه	و	زارچ	زندگــی	می	کنن ــا	یعن زیب
ــنه	اند	 ــا	تش ــه	زیب ــن	دریاچ ــون	ای ــه	خ ــه	ب ــت	ک سال	هاس
ــد	و	 ــه	رش ــن	دریاچ ــای	ای ــه	در	نیزاره ــه	هایی	ک ــرا	پش زی
تولیدمثــل	می	کننــد،	خــون	آنهــا	را	در	شیشــه	کــرده	اســت.
ــرأت	 ــه	ج ــرم،	ن ــتان	های	گ ــق	در	تابس ــن	مناط ــردم	ای م
ــه	جــرأت	 ــد	و	ن ــرس	پشــه	ها	را	دارن ــردن	پنجــره	از	ت ــاز	ک ب
روشــن	کــردن	کولــر	بــه	خاطــر	بــوی	نامطبــوع	تصفیــه	خانه	

ــالب	را. فاض
چنــد	ســالی	اســت،	شــاید	حــدود	شــش	یــا	هفــت	ســال،	که	
مــردم	زارچ	و	شــاهدیه	مــدام	در	حــال	گالیــه	و	اعــالم	مســائل	
و	مشــکالت	خــود	بــه	شــرکت	های	آب	و	فاضــالب	شــهری	و	
آب	منطقــه	ای	و	حتــی	شــهرداری	های	ایــن	مناطــق	هســتند	
ــاز	نشــده	و	برخــی	از	 امــا	هنــوز	گــره	ای	از	مشــکالت	آنهــا	ب
مــردم	معتقدنــد	کــه	مســئوالن	در	حــال	فرافکنــی	هســتند	و	
اصــال	وجــود	بــو	و	پشــه	را	یــا	منکــر	می	شــوند	یــا	دلیــل	آن	

ــد. ــن	دریاچــه	نمی	دانن را	ای
ــی	 ــه	جانمای ــد	ک ــن	باورن ــر	ای ــردم	شــاهدیه	ب بســیاری	از	م
درســتی	بــرای	ایجــاد	ایــن	دریاچــه	و	تصفیه	خانــه	فاضــالب	
نشــده	کــه	اگــر	می	شــد،	اینگونــه	مــردم	ایــن	مناطــق	دچــار	

آزار	و	اذیــت	نمــی	شــدند.
ــد	 ــه	راک ــد	ک ــن	باورن ــر	ای ــز	ب ــان	نی ــی	کارشناس ــا	برخ ام
مانــدن	آب	دریاچــه	ســبب	ایجــاد	بــو	و	پشــه	شــده	و	اگــر	هر	
روز	کــه	پســاب	تولیــد	می	شــود،	مــورد	اســتفاده	قــرار	گیــرد،	

حجــم	مشــکالت	در	ایــن	ســطح	نخواهــد	بــود.
حــال	بــرای	مــردم	یــزد	ســئوال	اینجاســت	کــه	مســئوالنی	
ــاری	فضــای	 ــرای	آبی ــژه	ب ــه	وی ــود	آب	ب ــدر	از	نب ــه	اینق ک
ــاب	 ــه	پس ــی	ک ــه	بزرگ ــرا	آب	دریاچ ــد،	چ ــبز	می	نالن س
ــرار	 ــزد	اســت	را	مــورد	اســتفاده	ق ــه	فاضــالب	ی تصفیه	خان

نمی	دهنــد.
ــورد	 ــزد	م ــه	ای	اســتان	ی ــن	موضــوع	از	شــرکت	آب	منطق ای
ــن	 ــه	ای ــا	ب ــی	باره ــی	رســانه	مل ــت	و	حت ــرار	گرف بررســی	ق

ــه	صــورت	تخصصــی	پرداخــت. موضــوع	ب

مدیرعامــل	شــرکت	آب	منطقــه	ای	یــزد	در	ایــن	زمینــه	اظهار	
داشــت:	بخــش	عمــده	ای	از	حقابــه	پســاب	یــزد	متعلــق	بــه	
مهــدی	ســرب	و	روی	مهــدی	آبــاد	بهــادران	و	باغ	شــهر	

ــر	اســت. موسســه	کوث
ــوز	 ــن	دو	هن ــرد:	ای ــوان	ک ــان	زاده	عن ــدی	جوادی محمدمه
ــد	و	 ــود	نکرده	ان ــهم	آب	خ ــت	س ــرای	برداش ــدی	ب ــدام	ج اق
ایــن	امــر	ســبب	شــده	تــا	پســاب	در	رودخانــه	راکــد	بمانــد.
وی	افــزود:	البتــه	مــدت	زمانــی	بــرای	آنهــا	تعییــن	شــده	کــه	
اگــر	در	ایــن	مــدت	اقــدام	بــه	برداشــت	نکننــد،	ســهمیه	آنهــا	

واگــذار	خواهــد	شــد.
امــا	برخــی	دیگــر	از	مســئوالن	اســتان	یــزد	بــوی	ایــن	تصفیه	
ــه	و	دریاچــه	پســاب	را	کامــال	منکــر	می	شــوند	و	تاکیــد	 خان
دارنــد	کــه	چنــد	ســالی	اســت	بــو،	کامــال	از	بیــن	رفتــه	ولــی	
مــردم	ایــن	ادعــا	را	قبــول	ندارنــد	و	از	مســئوالنی	کــه	منکــر	
وجــود	بــو	هســتند،	خواســته	اند	فقــط	یــک	شــب	در	محــل	

ســکونت	آنهــا،	زندگــی	کننــد.

مکان یابـی تصفیه خانـه فاضـالب یـزد کارشناسـی 
است شـده 

مدیرعامــل	شــرکت	آب	و	فاضــالب	اســتان	یــزد	نیــز	در	ایــن	
ــالب	 ــه	فاض ــی	تصفیه	خان ــت:	مکان	یاب ــار	داش ــه	اظه زمین
توســط	کارشناســان	تعییــن	شــده	و	تمــام	ارگان	هایــی	کــه	
در	ارتبــاط	بــا	مســائل	بهداشــتی	و	زیســت	محیطــی	دخالــت	
ــد،	ایــن	مکان	یابــی	را	تاییــد	کرده	انــد	و	ســپس	تصفیــه	 دارن

خانــه	اجــرا	شــد
علــی	اســالمی	افــزود:	سیســتم	تصفیه	خانــه	فاضــالب	
سیســتم	برکــه	تثبیــت	و	تصفیــه	بی	هــوازی	بــود	کــه	
ــون	 ــا	اکن ــد	ام ــد	کن ــم	پشــه	تولی ــو	و	ه ــم	ب می	توانســت	ه
بــه	ســمت	سیســتم	لجــن	فعــال	رفتیــم	و	ســال	۸۶	شــیوه	
جدیــد	آغــاز	شــد	و	ســال	۹۱	بــه	بهره	بــرداری	رســید	
ــال	 ــو	کام ــث	ب ــال	۹۱	بح ــه	از	س ــم	ک ــا	کن ــم	ادع و	می	توان

ــت. ــده	اس ــی	ش منتف
وی	عنــوان	کــرد:	ایــن	نــوع	تصفیه	خانــه	می	توانــد	در	
فاصلــه	۷۰۰	تــا	۸۰۰	متــری	شــهر	نیــز	باشــد	در	حالــی	کــه	
ــهر	و	 ــری	ش ــار	کیلومت ــا	چه ــه	ت ــدود	س ــه	ح ــون	فاصل اکن

ــت. ــکونت	اس ــل	س ــن	مح اولی
ــه	زارچ	و	شــاهدیه	 ــورد	وجــود	پشــه	در	منطق اســالمی	در	م
ــا	آن	دســت	 ــای	تابســتان	ب ــردم	در	گرم ــه	م و	مشــکالتی	ک
ــه	 ــود	پش ــر	وج ــا	منک ــزود:	م ــد،	اف ــرم	می	کنن ــه	ن و	پنج
ــه	 ــا	ب ــود	تنه ــه	های	موج ــه	پش ــم	ک ــا	معتقدی ــتیم	ام نیس
دلیــل	وجــود	تصفیه	خانــه	و	پســاب	آن	نیســت	بلکــه	عوامــل	

ــد. ــش	دارن ــه	ها	نق ــاد	پش ــد	و	ازدی ــز	در	تولی ــری	نی دیگ

مدیرعامــل	شــرکت	آب	و	فاضالب	اســتان	یــزد	با	بیــان	اینکه	
هــر	جــا	آب	و	رطوبــت	باشــد،	پشــه	نیــز	وجــود	دارد،	افــزود:	
ــه	فاضــالب	و	پســابی	کــه	رهــا	شــده	و	 در	اینکــه	تصفیه	خان
ــت	 ــکی	نیس ــد	ش ــه	می	کن ــد	پش ــود،	تولی ــتفاده	نمی	ش اس
امــا	در	منطقــه	پتانســیل	های	دیگــری	نیــز	وجــود	دارد	کــه	
اینهــا	بیشــتر	در	تولیــد	پشــه	بــه	ویــژه	در	مناطــق	مســکونی	

دخیــل	هســتند.
اســالمی	از	جملــه	ایــن	مــوارد	بــه	وجــود	کوره	هــای	
ــراف	 ــا	در	اط ــداد	کوره	ه ــزود:	تع ــرد	و	اف ــاره	ک ــزی	اش آجرپ
زارچ	و	شــاهدیه	بســیار	اســت	و	ایــن	کوره	هــا	مخازنــی	بــرای	
ــل	هســتند. ــد	پشــه	دخی ــه	در	تولی ــد	ک ــداری	آب	دارن نگه
ــر	 ــز	از	دیگ ــاهدیه	را	نی ــا	در	زارچ	و	ش ــود	باغ	ویاله وی،	وج
عوامــل	تولیــد	پشــه	ذکــر	کــرد	و	افــزود:	ایــن	باغ	هــا	اغلــب	
ــد	 ــرای	تولی ــی	ب ــد	محل ــد	و	اســتخرها	می	توانن اســتخر	دارن

پشــه	باشــد.
ــه	اینکــه	بخشــی	از	پســاب	 ــا	اشــاره	ب اســالمی	همچنیــن	ب
ــود،	 ــا	می	ش ــی	ره ــهرک	صنعت ــتقر	در	ش ــای	مس کارخانه	ه
تصریــح	کــرد:	ایــن	امــر	نیــز	عامــل	مهــم	دیگــری	در	تولیــد	

پشــه	در	ایــن	منطقــه	اســت.
ــوات	و	...	را	 ــه	قن ــه،	پوک ــود	زبال ــا،	گ ــود	دامداری	ه وی،	وج
نیــز	از	دیگــر	عوامــل	تولیــد	پشــه	در	منطقــه	زارچ	و	شــاهدیه	

اعــالم	کــرد.

قنوات متروکه در تولید پشه دخیل هستند
ــته	در	 ــوات	در	گذش ــداد	قن ــرد:	تع ــان	ک ــالمی	خاطرنش اس
ــون	 ــا	اکن ــیاری	از	آنه ــا	بس ــوده	ام ــیار	ب ــاهدیه	و	زارچ	بس ش
متروکــه	شــده		و	در	بســیاری	از	آنهــا	نیــز	فاضــالب	رهــا	شــده	

ــد	پشــه	باشــد. ــل	تولی ــد	عام ــا	می	توان ــه	اینه ــه	هم ک
ــه	سمپاشــی	 ــدام	ب ــح	کــرد:	در	دریاچــه	پســاب	اق وی	تصری
می	شــود	و	امیدواریــم	بــا	ایــن	پیگیری	هــا	و	اســتفاده	از	
پســاب	و	جلوگیــری	از	راکــد	مانــدن	آب	بتوانیــم	از	افزایــش	

ــم. ــری	کنی ــه	جلوگی پشــه	در	منطق
ــری	در	 ــل	مؤث ــد	عوام ــده	می	توان ــرح	ش ــوارد	مط ــه	م گرچ
تولیــد	و	جــوالن	پشــه	ها	در	منطقــه	باشــد	امــا	اغلــب	مــردم	
ــه	ایــن	عوامــل	کــه	در	رســانه	ملــی	نیــز	مطــرح	 شــاهدیه	ب
ــد. ــل	را	رد	کرده	ان ــن	دالی ــان	داده	و	ای ــش	نش ــد،	واکن ش

مــردم	می	گوینــد؛	وجــود	کوره	هــای	آجرپــزی	مربــوط	
ــه	یــک	ســال	و	۱۰	ســال	پیــش	نیســت،	قنــوات	متروکــه	 ب
و	باغ	هــا	نیــز	ســال	های	ســال	اســت	کــه	در	شــاهدیه	و	
ــردم	 ــرای	م ــی	ب ــه	ها	از	زمان ــن	پش ــا	ای ــود	دارد	ام زارچ	وج
ــه	 ــالب	در	فاصل ــه	فاض ــه	تصفیه	خان ــده	اند	ک ــده	ش آزاردهن

ــد. ــدازی	ش ــاهدیه	راه	ان ــری	زارچ	و	ش ــه	کیلومت دو	س
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ــر ایران فرهنگ و هن

دسـتی خـون آلـود روی آسـفالت خیابـان اسـت، دوربیـن از سـوژه دور می شـود، دختـری بـا 
صـورت روی زمیـن افتـاده اسـت، خـون دورتـادورش را گرفته، جوانـی از وضعیـت نیمه جان 

دختـر فیلـم می گیرد.

بـزرگ تریـن قهرمـان زندگـی هـر دختر  پـدرش  اسـت. پدر هـر چقدر رفیـق و همراه پسـر 
باشـد، عشـقی کـه بیـن او و دختـر وجـود دارد، هیـچ جـای دنیـا پیـدا نمی شـود؛ بـرای من هم 
همیـن طـور بود و با وجـود تفاوت سـنی زیاد، رابطـه من و پدرم بسـیار صمیمـی و نزدیک بود.

کارگـری بـا لباس طلبگی مـزه دیگـری دارد. این طعم شـیرین را می تـوان در چهـره مصمم و 
بـی غـل و غش پیرمـردی که با لبـاس پیامبر)ص(، یک لحظـه از مـدار کارگـری و تولید خارج 
نشـده و عرق جبین خـود را دوات قلم وظیفه سـنگین هدایتگری خـود کرده اسـت، به وضوح 

کرد. درک 

بـه راسـتی می تـوان وی را دانشـمندی برای تمام طـول تاریخ نامیـد، عالمی کـه جلوه های علوم 
دینـی و طبیعـی را بـه هـم آمیخته بود بـه نوعی کـه یـک روز با تعیین دقیـق قبله مسـجد امام، 

شـمعی در میان جهـل عالمـان آن دوران برافروخت.
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کیمیا صادقی
ســازنده مســتند شــهید بهشــتی گفــت: 
مســتند »مظلــوم اللــه هــا« روایتگــر 
زندگــی شــهید بهشــتی از زوایایی اســت 
ــت  ــده و مظلومی ــه ش ــه آن پرداخت ــر ب ــون کمت ــه تاکن ک

ــذارد. ــی گ ــش م ــه نمای ــهید را ب ــن ش ــخصیت ای ش

ــان	۱3۰۷	 ــتی	در	دوم	آب ــینی	بهش ــید	محمدحس ــهید	س ش
ــان	گشــود. ــه	جه ــان	چشــم	ب هجــری	شمســی	در	اصفه

ــجد	 ــت	مس ــام	جماع ــان	و	ام ــان	اصفه ــدرش	از	روحانی 	پ
لنبــان	بــود،	وی	از	چهــار	ســالگی	بــه	مکتــب	رفــت	
ــتن	 ــدن	و	نوش ــرآن	و	خوان ــت	ق ــی	قرائ ــدک	زمان و	در	ان
ــه	 ــل	عالق ــه	دلی ــتان	ب ــه	دبیرس ــا	ورود	ب ــت	و	ب را	آموخ
ــال	 ــا	و	در	س ــه	را	ره ــی،	مدرس ــوم	دین ــل	عل ــه	تحصی ب
ــی	 ــال	۱32۵	یعن ــد.	در	س ــه	ش ــوزه	علمی ۱32۱	وارد	ح
در	هجدهمیــن	بهــار	زندگــی	خــود	بــه	قــم	عزیمــت	کــرد	
ــوم	دینــی،	در	ســال	۱32۷	موفــق	 ــار	تحصیــل	عل و	در	کن
ــات	متفرقــه	شــد.	در	 ــی	در	امتحان ــم	ادب ــه	دریافــت	دیپل ب
ــول	 ــول	و	منق ــات	معق ــکده	الهی ــال،	وارد	دانش ــان	س هم
ــه	 ــانس	ب ــه	لیس ــت	درج ــا	دریاف ــال	۱33۰	ب ــد	و	در	س ش
ــغول	 ــی	مش ــم	نظام ــتان	حکی ــت	و	در	دبیرس ــم	بازگش ق

ــد. ــی	ش ــان	انگلیس ــس	زب تدری
وی	در	ســال	۱333،	دبیرســتان	دیــن	و	دانــش	قم	را	تأســیس	
کــرد	و	تــا	ســال	۱3۴2	سرپرســتی	آن	را	برعهــده	داشــت.	در	
ــفه	 ــرای	فلس ــا	۱33۸،	دوره	دکت ــال	های	۱33۵	ت ــه	س فاصل
ــارزات	 ــال	در	مب ــرکت	فع ــا	ش ــپس،	ب ــد	س ــات	را	گذران الهی
ــت	 ــه	عزیم ــور	ب ــاواک	مجب ــوی	س ــال	های	۴۱	و	۴2	از	س س
ــت	 ــت	قام ــهید	راس ــن	ش ــد.	ای ــران	ش ــه	ته ــم	ب ــهر	ق از	ش
ــه	پیشــنهاد	و	درخواســت	آیــت	اهلل	حائــری	رحمــه	 تاریــخ	ب
ــت	 ــورگ	عزیم ــه	هامب ــه	اهلل	ب ــی	رحم ــت	اهلل	میالن اهلل	و	آی
ــهر	 ــان	آن	ش ــی	جوان و	سرپرســتی	مســجد	و	تشــکل	مذهب
ــی	 ــی	و	فرهنگ ــق	دین ــای	عمی ــه	فعالیت	ه ــده	دار	و	ب را	عه
ــران	بازگشــت	و	 ــه	ای ــرانجام	در	ســال	۱3۴۹،	ب پرداخــت.	س
ــای	علمــی،	فرهنگــی	و	سیاســی	روی	آورد.	در	 ــه	فعالیت	ه ب
ایــن	مــدت،	چندیــن	بــار	توســط	ســاواک	دســتگیر	و	روانــه	
ــی	 ــام	خمین ــان	ام ــه	فرم ــاه	۱3۵۷	ب ــد.	در	آذر	م ــدان	ش زن
رحمــه	اهلل	شــورای	انقــالب	را	تشــکیل	داد	و	پــس	از	پیــروزی	
ــدر	در	 ــوگ	و	لی ــوان	ایدئول ــه	عن انقــالب	اســالمی	همــواره	ب
ــه	فعالیــت	می	پرداخــت.	 صحنه	هــای	سیاســی،	اجتماعــی	ب
حــزب	جمهــوری	اســالمی	را	بــا	هــدف	تربیــت	و	شناســایی	
نخبــگان	سیاســی	فرهنگــی	پایــه	گــذاری	کــرد.	در	تدویــن	
قانــون	اساســی	بــه	عنــوان	نایــب	رئیــس	مجلــس	خبــرگان	
ــت	 ــت	موق ــتعفای	دول ــس	از	اس ــرد.	پ ــش	می	ک ــای	نق ایف
ــتری	و	 ــر	دادگس ــوان	وزی ــه	عن ــی	ب ــال	۱3۵۸،	مدت در	س
ــت	 ــه	ریاس ــه	اهلل	ب ــی	رحم ــام	خمین ــوی	ام ــپس،	از	س س
دیــوان	عالــی	کشــور	منصــوب	شــد.	وی	ســرانجام	در	
حیــن	انجــام	وظیفــه	در	ایــن	ســمت	بــود	کــه	در	شــامگاه	
ــاالر	حــزب	 ــن	ســخنرانی	در	ت ــال	۱3۶۰	در	حی ــر	س ۷	تی
ــزب	 ــاختمان	ح ــار	س ــر	انفج ــر	اث ــالمی	ب ــوری	اس جمه
ــه	 ــود	ب ــره	خ ــراه	کاروان	۷2	نف ــه	هم ــن	ب ــط	منافقی توس

ــال	پیوســت. ــم	شــهدای	کرب ــل	عظی خی
زندگــی	پرماجــرای	شــهید	بهشــتی	در	کتــاب	هــا	و	مقــاالت	
زیــادی	قابــل	مشــاهده	اســت	امــا	ایــن	بــار	بــه	همت	یکــی	از	
اقــوام	نزدیــک	وی	زندگــی	شــهید	بهشــتی	در	قــاب	تلویزیون	
نیــز	جــا	پیــدا	کــرده	اســت،	بــه	همیــن	بهانــه	بــه	گفــت	و	گو	
بــا	ســید	حمیــد	بهشــتی،	کارگــردان	مســتند	»مظلــوم	اللــه	

هــا«	پرداختیــم.

ــتندی  ــاخت مس ــه س ــم ب ــه تصمی ــد ک ــه ش چ
ــد؟ ــتی گرفتی ــهید بهش ــاره ش درب

شــهید	بهشــتی	جــزو	شــهدای	مظلــوم	اســت	و	خیلــی	کــم	

بــه	زندگــی	ایشــان	پــردا	ختــه	شــده	اســت	و	حتــی	بعضــی	
از	جوانــان	امــروزی	کســی	بــا	نــام	»شــهید	بهشــتی«	را	نمــی	
ــک	 ــوام	نزدی ــوان	اق ــه	عن ــن	ب ــت	م ــن	جه ــند.	از	ای شناس
تصمیــم	گرفتــم	مســتندی	از	زندگــی	این	شــهید	بســازم	که	
مســتند	اول	بــه	صــورت	کامــل	بــا	هزینــه	شــخصی	ســاخته	

شــد.

داســتان قســمت اول و دوم مســتند چگونه اســت و 
بیشــتر بــه چــه موضوعــی پرداخته شــده اســت؟

	اولیــن	بخــش	مســتند	در	مــورد	شــخصیت	شــهید	
بهشــتی	و	دومیــن	بخــش	آن	مربــوط	در	رابطــه	بــا	
ــه	 ــون	ب ــت.	اکن ــده	اس ــاخته	ش ــر	س ــت	تی ــه	هف حادث
دنبــال	ســاخت	بخــش	ســوم	ایــن	مســتند	هســتم	
تــا	بتوانــم	ابعــاد	گســترده	تری	از	شــهید	بهشــتی	را	

معرفــی	کنــم.

ــد  ــت خواه ــتانی را روای ــه داس ــوم چ ــتند س مس
ــرد؟ ک

در	»مظلــوم	الله	هــای	3«	کــه	مســتندی	۱۰۰	دقیقــه	
ــه	 ــری	مصاحب ــرادی	دیگ ــا	و	اف ــا	چهره	ه ــود	ب ــد	ب ای	خواه
ــه	 ــا	نرفت ــه	ســراغ	آن	ه ــون	کســی	ب ــه	تاکن ــرد	ک خواهــم	ک
اســت.	بــه	عنــوان	نمونــه	بــا	خلبانــی	کــه	بنی	صــدر	و	
کشــمیری	و	کالهــداری	را	از	ایــران	بــه	فرانســه	بــرده	

می	کنــم. مصاحبــه	
بایــد	منافقــان	شناســایی	شــوند	تــا	مــردم	آنهــا	را	بشناســند،	
ــاد	 ــم	دارم	ابع ــای	3«	تصمی ــه	ه ــوم	الل ــتند	»مظل در	مس

ــذارم. ــش	بگ ــه	نمای ــن	موضــوع	را	ب بیشــتری	از	ای

ــی  ــای مال ــت ه ــه حمای ــتند چ ــاخت مس در راه س
ــت؟ ــورت گرف ص

اولیــن	قســمت	از	مســتند	را	بــا	هزینــه	خــودم	و	بخــش	دوم	
ــرای	بخــش	 ــا	ب ــاختم	ام ــیما	س ــروش	س ــت		س ــا	حمای را	ب
ســوم	هیــچ	ســازمان	و	نهــادی	اعــالم	همــکاری	نکــرده	اســت	
ــم	هــای	ســینمایی	از	 ــی	کــه	فیل ــا	از	آن	جای و	برخــی	از	آنه
ــد	بودجــه	 ــت	کــرده	ان ــاد	و...	را	حمای ــه	ایســتاده	در	غب جمل

ای	بــرای	ســاخت	مســتند	مــن	ندارنــد	و	ایــن	بســیار	ناراحت	
کننــده	اســت.

منزل شهید بهشتی در چه وضعیتی قرار دارد؟
ــر	 ــا	تغیی ــد	و	ب ــوزه	ش ــتی	م ــهید	بهش ــخصی	ش ــزل	ش من
مدیریتــی	کــه	انجــام	شــد	امیــد	داریــم	کــه	بــه	ایــن	منــزل	

ــود. ــیدگی	ش رس

ــردم  ــن م ــدر در ذه ــتی چق ــهید بهش ــره ش چه
ــت؟ ــده اس مان

دوم	آبــان	ســالروز	تولــد	شــهید	بهشــتی	اســت	امــا	کســی	در	
جریــان	ایــن	موضــوع	قــرار	نگرفتــه	و	چهــره	شــهید	در	غبــار	
مظلومیــت	قــرار	گرفتــه	اســت،	همانطــور	کــه	امــام	خمینــی	
ــرد	و	خــار	 ــوم	م ــوم	زیســت	و	مظل ــد	»بهشــتی	مظل فرمودن

چشــم	دشــمنان	بــود«.

کــدام قســمت از زندگــی شــهید را بیشــتر دوســت 
داریــد و مــی خواهیــد دربــاره آن مســتند بســازید؟
مــن	ماجــرای	هفــت	تیــر	را	خیلــی	دوســت	دارم	و	داســتان	

ــادی	در	آن	نهفتــه	شــده	اســت. هــای	زی

اسم »مظلوم الله ها« چگونه شکل گرفت؟
از	آنجایــی	کــه	گل	اللــه	بــرای	همــه	مــا	نمــاد	شــهید	اســت	
ــم	 ــم	تصمی ــی	افتی ــهدا	م ــاد	ش ــه	ی ــه	ب ــدن	گل	الل ــا	دی و	ب
ــر	مســتندم	بگــذارم،	صفــت	مظلــوم	 ــه	را	ب گرفتــم	اســم	الل
نیــز	بــه	خاطــر	مظلومیــت	شــهید	اســت	بنابرایــن	دو	کلمــه	
»مظلــوم«	و	»اللــه«	بــا	یکدیگــر	ترکیب	شــد	و	روی	مســتند	

»مظلــوم	اللــه	هــا«	نشســت.

ــاره  ــینمایی درب ــم س ــد فیل ــم نداری ــا تصمی آی
شــهید بســازید؟

بــا	صــدا	و	ســیمای	مرکــز	اصفهــان	صحبــت	هایــی	شــده	که	
ــی	از	 ــار	یک ــه	دارم	را	در	اختی ــی	ک ــام	اطالع ــت	تم ــرار	اس ق
کارگردانــان	قــرار	دهــم	تــا	یــک	فیلــم	ســینمایی	بــا	موضــوع	

شــهید	بهشــتی	ســاخته	شــود.

»مظلوم الله ها« راوی زندگی شهید بهشتی/
خیانت منافقان مستند می شود

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

بـا  انسـانی   رتبـه 14 کنکـور علـوم 
بیـان این که 12 سـاعت در طـول روز 
مطالعـه می کردم، گفـت: در منطقه ای 
زندگـی می کنیم کـه از لحاظ آموزشـی زیاد بـه آن اهمیت 

نمی شـود. داده 

بــا	انتشــار	لیســت	نفــرات	برتــر	کنکــور	سراســری	ســال	۹۷،	
چیــزی	کــه	بیشــتر	از	همه	بــرای	گلســتانی	ها	احســاس	شــد	
جــای	خالــی	نخبــگان	ایــن	اســتان	اســت.	امــا	بررســی	دقیقتر	
رتبــه	هــای	بعــدی	نشــان	مــی	دهــد	چهــره	هــای	بســیاری	
در	کنکــور	امســال،	از	گلســتان	موفــق	شــدند	در	ایــن	رقابــت	
تنگاتنــگ	خــود	را	بــه	بــاالی	جــدول	نتایــج	نزدیــک	کننــد.

بســیاری	از	ایــن	چهــره	هــا	ســاکن	مناطــق	محــروم	گلســتان	
بودنــد	و	حتــی	از	امکانــات	آموزشــی	هــم	بهــره	زیــادی	نبــرده	
انــد.	»ریحانــه	ســعیدی«	ســاکن	روســتای	»تمــر	قره	قــوزی«	
از	توابــع	شهرســتان	کاللــه	یکــی	از	ایــن	چهــره	هاســت.	او	در	
کنکــور	۹۷،	توانســت	رتبــه	۱۴	علوم	انســانی	را	در	منطقه	ســه	

بــه	دســت	آورد.
ایــن	دختــر	ترکمــن،	دانش	آمــوز	دبیرســتان	عشــایری	
ــوزی	 ــه	اســت	و	نشــان	داد	کــه	اگــر	دانش	آم »قدســیه«	کالل
هــدف	و	برنامــه	داشــته	باشــد	حتــی	اگــر	در	دور	افتاده	تریــن	
مکان	هــا	و	حداقــِل	امکانــات	زندگــی	کنــد	»موفقیــت«	دور	از	

دســترس	نیســت.
ــی	 ــش	آموزان ــرای	دان ــق	ب ــوی	موف ــک	الگ ــون	ی ــه	اکن وی	ک
ــواده	پرجمعیــت	زندگــی	 ــا	شــرایط	خــودش	اســت،	در	خان ب
می	کنــد	و	۶	خواهــر	دارد؛	پــدر	وی	کارگــر	و	مــادرش	خانــه	دار	
ــر«	 ــران	در	رشــته	»مهندســی	کامپیوت ــوده	و	یکــی	از	خواه ب

دانشــگاه	بجنــورد	مشــغول	بــه	تحصیــل	اســت.
ــه	۱۴	 ــت	رتب ــی	توانس ــختی	های	زندگ ــم	س ــه	علی	رغ ریحان
ــه	همیــن	منظــور	 ــوم	انســانی	را	کســب	کنــد	ب در	رشــته	عل
گفتگویــی	را	بــا	وی	ترتیــب	دادیــم	کــه	در	ذیــل	خواهــد	آمــد:

*خانواده چه اندازه در موفقیت شما نقش داشتند؟
خانــواده	ام	در	دوران	تحصیــل	بــه	مــن	کمــک	زیــادی	کردنــد	
حتمــاً	الزم	نیســت	کــه	آن	هــا	کمــک	تحصیلــی	و	درســی	بــه	
دانش	آمــوز	کننــد	همیــن	کــه	فرد	احســاس	کنــد	خانــواده	اش	
ــک	 ــرای	ی ــد	ب ــش	می	کنن ــتند	و	حمایت ــراه	هس ــا	او	هم ب

ــت. ــی	اس ــوز	کاف دانش	آم
	

*آیا کالس کنکور هم می رفتی؟
خیــر.	کالس	کنکــور	نرفتــم	فقــط	دو	مــاه	کالس	عربــی	

شــرکت	کــردم.

*معدل دوران تحصیلی شما چگونه بود؟
معــدل	مــن	در	دوران	تحصیــل	خــوب	بــود،	ســال	اول	
دبیرســتان	۱۸.۴۱	شــدم	و	علیرغــم	این	کــه	دوســت	داشــتم	
در	رشــته	علــوم	تجربــی	تحصیــل	کنم	بــه	مــن	اجــازه	انتخاب	

ــد. ــته	داده	نش ــن	رش ای
در	ســال	دوم	دبیرســتان	معدلم	۱۹.۸۹	و	در	سال	ســوم	۱۹.۷۰	
بــود.	از	همیــن	ســال	بعــد	از	امتحانــات	نهایــی	)تابســتان	۹۶(	
درس	خوانــدن	را	بــه	طــور	جــدی	بــرای	کنکــور	شــروع	کــردم	

ــه	صــورت	تســتی	کتاب	هایــم	را	مطالعــه	می	کــردم. و	ب

ــرای  ــا ب ــی زدی و ی ــدس م ــود را ح ــه خ ــا رتب *آی

رتبه هــای بــاال برنامه ریــزی کــرده بــودی؟
از	همــان	ابتــدا	کــه	رشــته		انســانی	را	انتخــاب	کــردم	هــدف	
ــاص	در	 ــه	خ ــه	رتب ــه	این	ک ــود	البت ــم«	ب ــت	معل ــن	»تربی م
کنکــور	بیــاورم	مدنظــرم	نبــود	تــا	این	کــه	مشــاور	بنــده	آقــای	
ــرورش	 ــوزش	و	پ ــتگان	آم ــه	از	بازنشس ــری«	ک ــم	اکب »ابراهی
کاللــه	بــود	و	بــرای	بچه	هــای	مدرســه	زحمــت	زیــادی	
ــی	و	 ــه	دو	رقم ــی	رتب ــو	توانای ــت	ت ــده	گف ــه	بن ــید	ب می	کش
ــای	 ــاه	۹۶	جرقه	ه ــان	مهرم ــی	را	داری	و	از	هم ــک	رقم ــا	ی ی
اولیــه	ایــن	کار	در	مــن	زده	شــد.	از	همــان	زمــان	هــدف	خــود	
را	مشــخص	کــردم	و	تصمیــم	گرفتــم	حداقــل،	رتبــه	دو	رقمی	

ــاورم. بی

*چند ساعت در روز درس می خواندی؟
ریحانــه:	کیفیــت	مطالعــه	مهم	تــر	از	کمیــت	آن	اســت	یعنــی	
ممکــن	اســت	مطلبــی	را	دانش	آمــوزی	در	یــک	زمــان	کوتــاه	
بیامــوزد	و	دانش	آمــوز	دیگــر	نیازمنــد	صــرف	زمــان	بیشــتری	

باشــد.
ــردم	 ــور	ک ــرای	کنک ــدن	ب ــه	درس	خوان ــروع	ب ــه	ش ــل	ک اوای
ــتم	 ــه	داش ــک	دفترچ ــی	ی ــود	ول ــاد	نب ــه	ام	زی ــاعت	مطالع س
ــق	در	آن	 ــور	دقی ــه	ط ــه	را	ب ــاعات	مطالع ــام	س ــب	تم و	مرت
ــاعت	 ــا	۱2	س ــت	ت ــن	هش ــوالً	بی ــردم.	معم ــت	می	ک یادداش
درس	می	خوانــدم	و	نزدیــک	کنکــور	ســاعت	مطالعــه	ام	بــه	۱3	

ــود. ــیده	ب ــول	روز	رس ــاعت	در	ط س
	

*روز کنکور چطور بود؟
ــه	 ــرف	قضی ــک	ط ــد	ی ــوب	درس	بخوان ــوز	خ ــر	دانش	آم اگ
ــرای	وی	 ــدی	ب ــاق	ب ــم	اتف ــور	ه ــد	روز	کنک ــی	بای ــت	ول اس
نیفتــد	زیــرا	نتایــج	چنــد	ســال	زحمــت	او	در	یــک	روز	خالصه	
می	شــود.	روز	کنکــور	در	حــوزه	آزمــون	مــا	رئیــس	حــوزه	بــه	
همــه	دانــش	آمــوزان	اســترس	مــی	داد	و	پرخاشــگرانه	بــا	آن	ها	
برخــورد	می	کــرد	امــا	در	کل	روز	خوبــی	داشــتم	و	محیــط	هــم	

بــرای	مــن	آشــنا	بــود.
ــواب	دادم	و	 ــی	ج ــؤاالت	عموم ــام	س ــه	تم ــاعت	ب ــک	س در	ی
۱۵	دقیقــه	وقــت	اضافــه	آورده	و	ســؤاالتی	کــه	جــواب	نــداده	
ــود.	در	 ــاً	آســان	و	آشــنا	ب ــودم	را	پاســخ	دادم.	ســؤاالت	تقریب ب
دروس	اختصاصــی	کــه	آســان	تر	از	ســؤاالت	عمومــی	بــود	نیــم	

ســاعت	وقــت	اضافــه	آورده	و	بــه	حــل	مســائل	درس	»اقتصاد«	
کــه	بســیار	ســخت	بــود،	ســپری	شــد.

*چــه رشــته ای را بــرای تحصیــل در دانشــگاه 
انتخــاب کــردی؟

ــم	 ــت	معل ــگاه	تربی ــی«	دانش ــات	فارس ــری	»ادبی ــته	دبی رش
ــده	 ــم	دارم	در	آین ــود	و	تصمی ــده	ب ــن	انتخــاب	بن ســاری	اولی

ــوم. ــگاه	ش ــتاد	دانش اس

*معلمان در موفقیت دانش آموزان چه نقشی دارند؟
یــک	دانش	آمــوز	وقتــی	درس	می	خوانــد	بــه	تنهایــی	
ــا	مجموعــه	 ــواده	و	ی ــد	موفــق	باشــد	بلکــه	یــک	خان نمی	توان
ــی	 ــا	وقت ــان	م ــند.	معلم ــت	وی	باش ــد	پش ــان	بای ای	از	معلم
ــان	 ــود	نش ــه	از	خ ــتیاق	و	عالق ــوزی	اش ــد	دانش	آم می	دیدن
می	دهــد	آن	هــا	هــم	بــه	وی	کمــک	می	کردنــد.	مــن	در	
دروس	اقتصــاد،	علــوم	اجتماعــی	و	ریاضــی	از	دبیرهایــم	کمک	
می	گرفتــم	و	آن	هــا	در	کالس	بــا	تمــام	وجــود	تدریــس	کــرده	
و	خالصانــه	و	صادقانــه	کار	می	کردنــد.	در	ســاعات	تفریــح	و	یــا	
بعــد	از	زنــگ	انتهایــی	مدرســه	ممکــن	بــود	مــن	ســاعتی	در	

ــد. ــه	ســؤاالت	مــن	جــواب	دهن ــا	ب ــم	و	آن	ه مدرســه	بمان

*از شرایط محل تحصیل خود برای ما بگویید؟
تعــداد	مــا	در	کالس	۹	نفــر	بود.	در	منطقه	ای	هســتیم	کــه	زیاد	
بــه	آن	اهمیــت	داده	نمی	شــود	بــرای	همیــن	علیرغــم	داشــتن	
اســتعدادهای	خــوب	رتبه	هــای	خوبــی	بــه	دســت	نمــی	آیــد،	
اگــر	ســرمایه	گذاری	مالــی	و	حمایتــی	در	ایــن	منطقــه	صورت	
ــد	در	 ــه	می	توانن ــود	دارد	ک ــادی	وج ــتعدادهای	زی ــرد	اس گی

ســال	بعــد	حائــز	رتبه	هــای	خوبــی	شــوند.
	

* احساس شما بعد از فهمیدن رتبه چه بود؟
ــود	نتایــج	اعــالم	شــود	بنــده	بســیار	 صبــح	روزی	کــه	قــرار	ب
ــا	مــن	تمــاس	گرفــت	 ــار	ب اســترس	داشــتم	مشــاورم	چنــد	ب
و	مــن	را	بــه	آرامــش	دعــوت	کــرد.	کــد	رهگیــری	را	بــه	آقــای	
ــل	 ــه	دلی ــودم	ب ــد	و	خ ــگاه	کن ــه	ام	را	ن ــه	رتب ــری	دادم	ک اکب
ــای	 ــه	آق ــود	ک ــب	ب ــاعت	۱2	ش ــدم.	س ــترس	زود	خوابی اس
ــه	 ــن	ک ــت	»۱۴«	م ــن	گف ــه	م ــت	و	ب ــاس	گرف ــری	تم اکب

۱۲ ساعت مطالعه می کردم/ اهمیتی به امکانات آموزشی ما داده نمی شود

اعظم محبی
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

منتظــر	بــودم	شــاید	این	عــددی	باشــد	کــه	بــرای	نــگاه	کردن	
رتبــه	ام	بــه	آن	نیــاز	باشــد	بــه	وی	گفتــم	بقیــه	اش؟	گفــت	این	
رتبــه	تــو	اســت	آنجــا	بــود	کــه	مــن	از	شــوق	اشــک	ریختــم	و	
خانــواده	ام	نگــران	شــدند	کــه	نکنــد	مــن	رتبــه	خوبــی	کســب	

ــرده	ام. نک

*از چه منابع مطالعاتی استفاده می کردی؟
اگــر	 زیــرا	 بــود	 بنــده	 اولویــت		 درســی	 کتاب	هــای	
ــد	 ــد	نمی	توان ــی	نباش ــاب	درس ــه	کت ــلط	ب ــوزی	مس دانش	آم
ســراغ	کتــاب	تســت	و	کمــک	درســی	بــرود.	البتــه	بــرای	بــاال	
ــک	 ــت		و	کم ــای	تس ــود	از	کتاب	ه ــی	خ ــطح	درس ــردن	س ب

درســی	هــم	اســتفاده	می	کــردم.

*برنامه مطالعاتی شما از چه زمانی شروع شد؟
تابســتان	۹۶	برنامــه	مطالعاتــی	اصلــی	مــن	شــروع	شــد	البتــه	
یــک	ســال	قبــل	از	آن	هــم	تســت	مــی	زدم	و	درس	می	خوانــدم	
ــا	ســاعت	 امــا	بــه	صــورت	کنکــوری	و	هدف	گــذاری	شــده	و	ب

مطالعــه	نبــود.

*از چه روش مطالعاتی استفاده می کردی؟
دروس	را	تقســیم	بندی	کــردم،	در	یــک	محــدوده	زمانــی	آن	هــا	
ــد.	 ــرور	می	ش ــب	م ــر	مطال ــی	دیگ ــازه	زمان ــه	و	در	ب را	مطالع
ــه	روز	اول	 ــدم،	س ــدا	می	خوان ــا	را	ج ــی	و	اختصاصی	ه عموم
هفتــه	را	بــه	دروس	عمومــی	و	ســه	روز	آخــر	هفته	را	بــه	دروس	

ــد. ــاص	داده	می	ش ــی،	اختص تخصص

*نقش مشاور در میزان موفقیت تو چگونه بود؟
مشــاور	نقــش	بســیار	مهمــی	در	زندگــی	مــن	داشــت	آقــای	
ــه	از	لحــاظ	 ــبانه	روزی	چ ــور	ش ــا	کنک ــن	۹۶	ت ــری	از	بهم اکب
مالــی	و	چــه	از	نظــر	معنــوی	از	دانش	آمــوزان	مدرســه	حمایت	
کــرد	و	بــرای	مــا	وقــت	می	گذاشــت.	هــر	روز	پیام	هــای	
انگیزشــی	می	فرســتاد	و	در	انتخــاب	رشــته	هــم	بــه	مــا	کمــک	

ــرد. ک
	

ــح  ــا تفری ــدی؟ آی ــاعت در روز می خوابی ــد س * چن
هــم داشــتی؟

بنــده	هشــت	ســاعت	در	طــول	شــبانه	روز	می	خوابیــدم	و	

ــه	 ــدود	ب ــاه	و	مح ــی	کوت ــی	خیل ــتم	ول ــادی	نداش ــح	زی تفری
مهمانــی	می	رفتــم.

*موفقیت خود را مدیون چه کسانی هستی؟
بــه	خــدا	تــوکل	کــردم	و	لطــف	الهــی	شــامل	حــال	مــن	شــد،	
ــری	 ــای	اکب ــاوره	های	آق ــان	و	مش ــواده	و	معلم ــی	خان همراه

هــم	نقــش	مهمــی	در	کســب	ایــن	رتبــه	داشــت.
*	آیا	مدرسه	به	تنهایی	جوابگوی	نیاز	کنکورهای	است؟

معلمــان	اطالعــات	خوبی	در	ســطح	کالس	درســی	دارنــد	ولی	
جوابگــوی	کنکــور	نیســتند.	معلم	هــای	مــن	وقتــی	شــوق	و	
ــح	 ــاعات	تفری ــد	در	س ــن	می	دیدن ــده	را	در	آموخت اشــتیاق	بن

ــد. ــه	مــن	کمــک	می	کردن و	بعــد	از	مدرســه	ب
*توصیه	شما	به	کنکوری	ها	چیست؟

ــا	آرامــش	درس	 ــد	و	اســترس	نداشــته	باشــند،	ب ــالش	کنن ت
بخواننــد	و	بداننــد	کــه	قطعــاً	خداونــد	بهتریــن	نتایــج	را	بــرای	
آن	هــا	رقــم	زده	اســت.	بنــده	هــر	کمکــی	کــه	از	دســتم	برآیــد	
ــت	 ــم	و	دوس ــام	می	ده ــود	انج ــتای	خ ــای	روس ــرای	بچه	ه ب
دارم	در	آینــده	فــردی	کوشــا	و	فعــال	در	جامعــه	خــود	باشــم.	

خراسان  محروم  روستاهای  مردم 
جنوبی همزمان با دهه کرامت میزبان 
دلهای  و  شدند  رضا)ع(  امام  خدام 
منتظر مردم منطقه با دیدن پرچم سبز 
رضوی روانه حرم امام مهربانی ها شد.

نمی	دانــم	از	چــه	می	خواهــم	بنویســم	و	از	چــه	ســخن		
ــه	دســت	گرفتــه	ام	 ــم	حــال	کــه	قلــم	ب بگویــم.	تنهــا	می	دان
ــم،	در	 ــان	بگوی ــه	یوسفش ــان	ب ــال	یعقوبی ــه	وص ــا	از	صحن ت
ــه	ای	 ــال	کلم ــه	دنب ــرگردان	ب ــران	و	س ــا	حی ــان	واژه	ه می
ــد	اگــر	 ــرای	وصــف	می	گــردم	چــرا	کــه	قلــم	عاجــز	می	مان ب
بخواهــی	شــرح	حال	مردمانــی	را	بگویــی	کــه	از	روزهــا	پیــش	
ــماری	 ــوی	لحظه	ش ــرم	رض ــان	ح ــتقبال	از	خادم ــرای	اس ب
می	کننــد.	نوشــتن	ســخت	می	شــود	وقتــی	می	خواهــی	
ــام	 ــی	ام ــارگاه	ملکوت ــم	ب ــر	روی	پرچ ــادری	ب ــای	م ضجه	ه
غریبمــان،	را	بــه	رشــته	تحریر	درآوری.	نوشــتن	دشــوار	اســت	
وقتــی	می	خواهــی	از	اشــک	های	بانویــی	گیســو	ســپید	
ســخن	بگویــی	کــه	پنــج	ســال	بــرای	زیــارت	امــام	رضــا)ع(	

می	کنــد. بی	قــراری	
آری،	می	خواهــم	از	مردمانــی	بگویــم	کــه	شــوق	زیــارت	امــام	
ــان	 ــت.	هم ــته	اس ــی	نگذاش ــی	باق ــان	طاقت ــا)ع(	برایش رض
ــر	 ــرم	مطه ــان	ح ــتقبال	از	خادم ــرای	اس ــه	ب ــی	ک مردمان

ــته	اند. ــام	گذاش ــنگ	تم ــوی	س رض
اینجــا	»ُمُننــد«	از	روســتاهای	محــروم	بخــش	درمیان	اســت.	
جمعیــت	در	ورودی	روســتا	چشــم	انتظار	نشســته	اند.	بــه	
خوبــی	می	تــوان	بی	قراری	هــا	را	از	البــه	الی	قدم	هایشــان	
ــوت	 ــینی	ف ــش	روی	س ــه	آت ــدام	ب ــی	م ــید.	یک ــرون	کش بی
می	کنــد	و	بــا	چنــد	دانــه	ســپند	بــر	دود	آن	می	افزایــد.	
یکــی	بــه	مــردم	را	آب	تعــارف	می	کنــد	تــا	مبــادا	داغ	آفتــاب	

ــد. ــان	کن ــا	را	عطش ــام	مهربانی	ه ــران	ام ــتانی،	منتظ تابس
ــارغ	از	کار	روســتا،	 ــان	نیســتند	و	ف ــذر	زم ــی	متوجــه	گ گوی
همــه	بــرای	اســتقبال	از	کاروان	زیــر	ســایه	خورشــید	
خودبه	خــود	 چشــم	هایت	 کــه	 اینجاســت	 آمده	انــد.	
می	جوشــند	و	دســت	هایت	بــر	روی	ســینه	مــی	رونــد.	
گویــی	ایــن	غریــب،	تمــام	غربــا	را	در	آغــوش	مهربــان	خــود	

ــت. ــیده	اس کش
	

فرصتی برای عاشقی
ــای	 ــدای	قدم	ه ــد.	ص ــوش	می	رس ــه	گ ــوای	کاروان	از	دور	ب ن
ــرف	 ــه	ط ــت	ب ــه	دس ــم	ب ــود.	پرچ ــک	می	ش ــدام	نزدی خ
ــا	 ــی،	ب ــقانه	تر	از	وصال ــردم	عاش ــا	م ــد	ام ــی	آین ــت	م جمعی
ــه	پرچــم	می	رســانند.	اشــک	های	المــاس	 شــتاب	خــود	را	ب
ــام	 ــد.	تم ــم	را	می	لرزان ــر	دل ــادری	پی ــای	م ــه		و	ضجه	ه گون
ــت	 ــک	در	پش ــدد	و	اش ــل	می	بن ــودم		قندی ــود	وج ــار	و	پ ت
چشــم	هایم	چــادر	مــی	زنــد.	در	ایــن	آشــفته	بازار	دل،	
ــدد	و	 ــش	می	بن ــم	نق ــر	روی	ذهن ــده	ب ــی	بریده	بری جمالت
ــا	امــام	رضــا،	چــه	 ــا	خــود	ســخن	می	گویــم:	»ی بی	اختیــار	ب
کــرده	ای	امــام	مــن	کــه	اینگونــه	بــی	قــرارت	شــده	ایــم...	یــا	
امــام	رضــا	دلتنگــت	شــده	ام...	دعــوت	از	تــو	اجابــت	از	مــن«.
در	 را	 افــکارم	 رشــته	 جمعیــت	 ناله	هــای	 و	 اشــک	ها	
هــم	می	گســلد.	بــا	اشــتیاقی	وصف	ناشــدنی	بــر	پرچــم	

ــان	 ــدام	در	می ــر	ک ــد.	ه ــک	می	ریزن ــد	و	اش ــه	می	زنن بوس
می	کننــد. بیــان	 را	 هایــی	 دلتنگــی	 ضجه	هایشــان،	

ــان	 ــک	های	خالصانه	ش ــا	اش ــا	ب ــه	زیب ــه	چ ــتی	ک ــه	راس ب
ــر	 ــد.	ه ــوا	می	کنن ــا	نج ــه	بی	ری ــایند	و	چ ــده	دل	می	گش عق
کــس	بوســه	ای	بــر	پرچــم	مــی	زنــد	و	در	گوشــه	ای	در	دنیــای	

خــود	فــرو	مــی	رود.

 یا علی موسی الرضا)ع( حاجتم روا کن
ــا	دســت	 ــا	یــک	دســت	ســینی	اســپند	بــه	دســت	دارد	و	ب ب
ــر	روی	 ــی	ب ــک	هایش	یکی	یک ــد.	اش ــی	زن ــینه	م ــر	س دیگ
ــا	 ــدای	»رض ــینه،	ص ــه	س ــر	ضرب ــا	ه ــد.	ب ــی	غلط	ن ــم	م ه

ــی	رود. ــر	م ــش	باالت ــا«	گفتن رض
ــد	 ــالش	می	کن ــه	ت ــاه	اســت	چــرا	ک ــد	و	کوت ــش	کن گام	های
دوش	بــه	دوش	خامــان	حــرم	بــه	جلــو	بــرود.	گویــی	نزدیــک	

بــودن	بــه	پرچــم	حــرم	امــام	رضــا)ع(	دلــش	را	گــرم	دارد.
هــر	چنــد	مــدت	نجواهایــش	شــنیده	می	شــود	کــه	

آرامش»ُمُنند« زیر سایه خورشید/ پرچم عشق بوسه باران شد

رقیه رحمتی راد
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

می	گویــد:	»یــا	علــی	موســی	الرضــا)ع(	حاجتــم	روا	کــن...	یــا	
ــن« ــو	دوا	ک ــا	دردم ــی	الرض ــی	موس عل

کمــی	آن	ســوتر	پیرمــردی	بــا	کاروان	هــم	صــدا	شــده	
اســت.	بــا	قــد	خمیــده	و	پاهــای	لرزانــش	از	جمعیــت	عقــب	
ــام	 ــقان	ام ــر	عاش ــدم	زدن	در	پشــت	س ــی	ق ــد.	گوی نمی	مان
رضــا)ع(	برایــش	شــیرین	اســت.	گاه	می	ایســتد،	کمــر	
ــه	راه	 ــاره	ب ــد،	نفــس	عمیقــی	می	کشــد	و	دوب راســت	می	کن
ــد.	از	اشــک	های	پنهان	شــده	در	گوشــه	 ــی	ه ــه	م خــود	ادام
چشــمانش	پیداســت	کــه	دلــی	بــرای	گفــت	و	گــو	نــدارد.	او	
را	در	دنیــای	شــیرینش	رهــا	می	کنــم	و	بــه	جمعیــت	پیونــد	

می	خــورم.
	

عقده هایی که  گشوده شد
ــی	رود.	 ــو	م ــه	جل ــه	و	ب ــل	گرفت ــالش	را	در	بغ ــر		خردس پس
ــا	خــود	حــرف	 ــه	و	مــدام	ب اشــک	پهنــای	صورتــش	را	گرفت
ــخن	 ــان	س ــوم.	نفس	زن ــی	ش ــم	کالم	م ــا	او	ه ــد.	ب ــی	زن م
ــم	 ــام	رضــا	هســتیم.	هرچــه	داری ــا	عاشــق	ام ــد:	»م می	گوی
از	او	داریــم.	شــاه	مــا	خراســانی	هــا،	امــام	رضــا	اســت.	پرچــم	

ــن	روســتا	اســت«. ــی	ای ــرای	اهال ــام	رضــا	افتخــاری	ب ام
ــال	در	 ــر	س ــد:	ه ــد	و	می	افزای ــو	می	کش ــه	جل ــادرش	را	ب چ
ــه	زیــارت	امــام	مهربانی	هــا	مــی	روم	 ــا	چهــار	نوبــت	ب ســه	ی
امــا	بــاز	هــم	دلتنــگ	مــی	شــوم.	امــروز	بــرای	بــاری	دیگــر	بــا	

زیــارت	پرچــم	حرمــش،	دلــم	شکســت.
حــال	دیگــر	گفــت	و	گوهایــش	با	نجــوا	پیونــد	خــورد	و	گویی	
ــا)ع(	 ــام	رض ــا	ام ــد:	»ی ــودش	درد	دل	می	کن ــای	خ در	دنی

ــی	 ــت	م ــت	معرف ــد...	زیارت ــی	خواه ــعادت	م ــدارت	س دی
خواهــد...	بنــده	خوبــی	نیســتم	امــا	مــی	دانم	تــو	دســتم	را	رد	
نمــی	کنــی...	دل	شکســته	ام	را	بــا	پنجــره	فــوالدت	گــره	بزن	

تــا	مشــکالت	زندگــی	برایــم	ســنگینی	نکنــد.«
	

۵ سال به زیارت امام رضا)ع( نرفته ام
ــزد.	 ــه	داده	و	اشــک	می	ری ــه	ای	تکی ــوار	خان ــه	دی ســرش	را	ب
ــورت	 ــه	روی	ص ــفیدش	را	ب ــد	س ــدت،	چارق ــد	م ــر	چن ه

می	کشــد	و	گونه	هــای	خیســش	را	خشــک	می	کنــد.
وارد	دنیایــش	مــی	شــوم.	از	حــس	و	حالــش	می	پرســم.	
بغــض	می	کنــد	و	می	گویــد:	چــه	بگویــم	مــادر...	پنــج	ســال	
اســت	بــه	زیــارت	امــام	رضــا)ع(	نرفتــه	ام	و	از		زیــارت	پرچــم	

حرمــش	بســیار	خوشــحالم.
ــنیده	ام	 ــه	ش ــب	ک ــد:	از	دیش ــکند	و	می	افزای ــش	می	ش بغض
ــتا	 ــن	روس ــه	ای ــم	را	ب ــا)ع(،	پرچ ــام	رض ــرم	ام ــان	ح خادم
ــر	 ــاده	منتظ ــار	ج ــح	کن ــدارم	و	از	صب ــواب	ن ــد،	خ می	آورن

ــتم. ــان	هس آمدنش
وی	بــا	بیــان	اینکــه	پرچم	ســبز	حــرم	امــام	رضــا)ع(	عقــده	ام	
را	بــاز	کــرد،	می	گویــد:	احســاس	کــردم	در	حــرم	امــام	
ــم. ــوص	او	را	می	خوان ــای	مخص ــتاده	ام	و	دع ــا)ع(	ایس رض

گفته	هایـش	بـا	هق	هـق	همـراه	می	شـود.	صورتـش	را	پشـت	
چـادرش	مخفـی	می	کنـد	و	بـه	دنیایـی	دیگر	مـی	رود.

نمک گیر امام رضا)ع( شده ام
ــه	 ــدی	ک ــا	لبخن ــت	دارد	و	ب ــی	در	دس ــک	کوچک ــته	نم بس

بــا	اشــک	همــراه	اســت	بــه	جلــو	مــی	رود.	خــودم	را	بــه	وی	
می	رســانم	و	از	احساســاتش	می	پرســم.	بســته	نمــک	را	
ــام	رضــا)ع(	 ــرک	ام ــد:	نمــک	تب ــی	آورد	و	می	گوی ــاال	م ــه	ب ب

ــت. اس
لبخنــدی	مــی	زنــد	و	می	افزایــد:	ذره	ذره	از	ایــن	نمــک	برایــم	
ــا)ع(	 ــام	رض ــم	ام ــر	آقای ــه	نمک	گی ــرا	ک ــت	چ ــیرین	اس ش

ــدارد. شــده	ام	و	شــوری	و	تلخــی	برایــم	مفهومــی	ن
از	حــال	و	هــوای	زیــارت	پرچــم	می	پرســم.	نفســی	می	کشــد	
ــا	 ــدار	ب ــا	و	دی ــام	رض ــرم		ام ــم	ح ــارت	پرچ ــد:	زی و	می	گوی

خادمانــش	روحیــه	ای	تــازه	بــه	مــن	داده	اســت.
وی	بــا	بیــان	اینکــه	دلــم	هــوای	حــرم	امــام	رضــا)ع(	را	کــرده	
ــه	ســعادت	 ــکر	می	کنــم	ک ــت،	می	افزایــد:	خــدا	را	ش اس

ــت. ــارت	پرچــم	را	از	مــن	نگرف زی
ــد	 ــای	اشــک	آلودش	می	کن ــان	گونه	ه ــر	مهم ــدی	دیگ لبخن

ــه	راه	خــود	ادامــه	می	دهــد. و	ب
	

توزیع ۱۲۰ هزار بسته نمک متبرک
مدیرعامــل	جمعیــت	ســرزمین	خورشــید	خراســان	جنوبــی	
می	گویــد:	حضــور	خــدام	رضــوی	در	خراســان	جنوبــی	

زمینــه	زیــارت	از	راه	دور	را	فراهــم	می	کنــد.
حامــد	عــرب	زاده	بــا	بیــان	اینکــه	بســیاری	از	افــراد	از	
نرفته	انــد،	 مقــدس	 مشــهد	 بــه	 گذشــته	 ســال	های	
ــه	 ــا)ع(	را	ب ــام	رض ــرم	ام ــر	ح ــم	عط ــن	پرچ ــد:	ای می	افزای

می	رســاند. شــهروندان	 مشــام	
ــر	 ــار	عط ــن	ب ــرای	اولی ــال	ب ــه	امس ــان	اینک ــا	بی وی	ب
ــی	 ــان	جنوب ــر	خراس ــوی	در	سراس ــارگاه	رض ــم	ب پرچ
ــا	 ــوری	ب ــه	مح ــد:	2۷۰	برنام ــه	می	ده ــد،	ادام می	پیچ
حضــور	خادمــان	حــرم	امــام	رضــا)ع(		در	ســطح	اســتان	

اجرایــی	می	شــود.
در	 حضــور	 شــهدا،	 خانــواده	 بــا	 دیــدار	 زاده	 عــرب	
بیمارســتان	ها،	عطرافشــانی	گلــزار	شــهدا،	برگــزاری	جشــن	
زیــر	ســایه	خورشــید	و	دیــدار	بــا	ائمــه	جماعــات	را	از	جملــه	

برنامه	هــای	ایــن	کاروان	عنــوان	کــرد.
مدیرعامــل	جمعیــت	ســرزمین	خورشــید	خراســان	جنوبــی	
ــا	بیــان	اینکــه	کاروان	ترکیبــی	از	شــش	خــادم	و	دو	مبلــغ	 ب
جــوان	اســت،	اظهــار		کــرد:	۱2۰	هــزار	بســته	نمــک	متبــرک	

توســط	ایــن	خــدام	توزیــع	خواهــد	شــد.
عــرب	زاده	بیــان	کــرد:	ســال	گذشــته	۶۸	هــزار	نفــر	از	کاروان	
ــود	 ــی	می	ش ــه	پیش	بین ــد	ک ــی	کردن ــوی	میزبان ــدام	رض خ

در	ســال	جــاری	بــه	۱۰۰	هــزار	نفــر	برســند.
آری	مــردم	والیــی	خراســان	جنوبــی	در	مناســبت	های	
مختلــف	عشقشــان	بــه	ائمــه	اطهــار)ع(	را	بــه	اثبــات	
ــود	در	 ــترده	خ ــور	گس ــا	حض ــم	ب ــار	ه ــن	ب ــانده	اند	و	ای رس
اســتقبال	از	کاروان	رضــوی،	برگــی	دیگــر	را	بــه	پرونــده	

درخشــان	اســتان	افزودنــد.
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

مهمتریـن  از  یکـی  الحوائـج«  »بـاب 
نهـم حضـرت جـواد)ع(  امـام  القـاب 
اسـت، امامـی کـه در سـنین کودکـی 
سـتاره والیت به او اعطا شـد و در سنین 
جوانـی بـه شـهادت رسـید، در اسـناد تاریخی زمان شـهادت 

ایـن امـام همـام را 29 ذیقعـده ذکـر کرده انـد.
ــام  ــن ام ــهادت ای ــالروز ش ــیدن س ــرا رس ــا ف ــان ب همزم
ــدی از  ــر مه ــن می ــام محس ــت االس ــا حج ــوم)ع( ب معص
محققــان و پژوهشــگران حــوزه علمیــه قــم بــه گفت وگــو 

ــت: ــرح اس ــن ش ــه بدی ــم ک پرداختی

دوران امامــت امــام جــواد)ع( از چــه جهاتــی دارای 
اهمیــت اســت؟

عصر	والیـت	امام	نهـم)ع(	از	دو	جهـت	دارای	اهمیـت	و	توجه	
و	تأمـل	خاصـی	اسـت	کـه	در	وهلـه	نخسـت	بایـد	بـه	دوران	
کودکی	امـام	جواد)ع(	که	ایشـان	به	والیت	رسـیدند	پرداخت.	
قبـول	امامـت	ایشـان	از	سـوی	مـردم	نیازمنـد	درک	توانایـی	
شـگرف	علمی	و	معنوی	داشـت	تا	مردم	بتوانند	در	آن	سـنین	
کـم	از	والیـت	ایشـان	اطمینـان	یابنـد،	در	ایـن	زمـان	برخـی	
دوسـتان	اهل	بیـت)ع(	بـرای	اطمینـان	از	امامـت	امـام	نهم	از	
ایشـان	سـئواالتی	می	پرسـیدند	و	امام	با	طمأنینه	و	صبر	پاسخ	
می	دادنـد	و	همچنیـن	به	انواع	و	اقسـام	ایرادها	و	پرسـش	هایی	
که	دشـمنان	بـرای	نقطه	ضعـف	گرفتـن	از	آن	حضـرت	طرح	
می	کردند	جـواب	می	دادنـد.	دقت	نظر	در	تردیدهای	دوسـتان	
و	شـماتت	های	دشـمنان	درسـتی	این	نظـر	را	تأییـد	می	کند.
در	وهلـه	بعـد	دوران	امامـت	امـام	نهـم)ع(	شـروع	دوران	
فتـرت	ائمه	اطهار)ع(	و	شـیعیان	اسـت.	از	امام	نهـم	به	بعد،	
ائمـه	اطهـار)ع(	در	حصـر	و	تحت	نظـر	خلفای	عباسـی	قرار	
گرفتنـد.	خلفـای	دوران	امـام	جـواد)ع(	مأمـون	و	معتصـم	
بودنـد.	مأمـون	فـردی	سیاسـتمدار،	سـفاک،	دنیاپرسـت	
و	ظاهرسـاز	بـود.	بـه	همیـن	جهـت	بـه	دلیـل	اینکـه	امـام	
رضـا)ع(	را	به	قتل	رسـانده	بـود	و	در	معرض	اتهام	بسـیاری	
از	شـیعیان	قـرار	داشـت،	زیرکانـه	و	حیلـه	گرانـه	خـود	را	
دوسـتدار	امـام	نهـم)ع(	جلـوه	مـی	داد	و	سـعی	می	کـرد	که	
به	طور	نامحسـوس	و	غیرمسـتقیم	بـه	کنترل	امـام	بپردازد؛	
امـا	دشـمنی	مأمـون	از	چشـم	تیزبیـن	امـام	محمدتقی)ع(	
دور	نمانـد	و	بـه	همیـن	جهـت	امـام	بـا	اصـرار	از	بغـداد	بـه	

مکـه	و	سـپس	بـه	مدینه	بازگشـت.

علمــا و بــزرگان دینــی در ارتبــاط بــا دوران والیــت 
ــی  ــخ تاریخ ــی را در نس ــه مطالب ــواد)ع( چ ــام ج ام

ــه یــادگار گذاشــتند؟ ب
اسـتاد	عـادل	ادیـب	در	این	باره	نوشـته	اسـت:	وقتـی	مأمون،	
امـام	جـواد)ع(	را	به	بغـداد	یـا	مرکز	خالفـت	آورد،	امـام	اصرار	
کردنـد	که	بـه	مدینـه	بازگردنـد.	مأمـون	نیز	بـه	ناچار	بـا	این	
درخواسـت	موافقت	کـرد	و	آن	حضرت	به	مدینه	بازگشـتند	و	

بیشـتر	عمر	شریفشـان	را	در	مدینـه	گذراندند.
همچنیــن	ســید	محســن	امیــن	نیــز	نوشــته	اســت	پــس	از	
مدتــی	امــام	جــواد)ع(	بــرای	گــزاردن	حــج	از	مأمــون	اجــازه	
ــد	در	 ــه	ســوی	مدینــه	حرکــت	کردن خواســتند	و	از	بغــداد	ب
ــرد. ــز	آن	حضــرت	را	همراهــی	می	ک ــن	ســفر	ام	فضــل	نی ای
ــن	 ــال	در	ای ــاس	قمــی	در	منتهــی	اآلم ــن	شــیخ	عب همچنی
ــداد	 ــواد)ع(	در	بغ ــام	ج ــه	ام ــی	ک ــت:	مدت ــته	اس ــاره	نوش ب
بودنــد	از	ســوء	معاشــرت	مأمــون	منزجــر	شــدند	و	از	مأمــون	
رخصــت	طلبیدنــد	و	متوجــه	بیــت	الحــرام	شــدند	و	از	آنجــا	
بــه	مدینــه	جــد	خــود	مراجعــت	کردنــد	و	تــا	پایــان	حیــات	

ــد. ــه	بودن ــون	در	مدین مأم

امـام نهـم پـس از بازگشـت به مدینـه چـه اقداماتی 
بـرای تبییـن والیتشـان انجـام می دادند؟

ــش	 ــات	پرس ــزاری	جلس ــا	برگ ــه	ب ــواد)ع(	در	مدین ــام	ج ام
ــره	 ــس	مناظ ــور	در	مجال ــردم	و	حض ــا	و	م ــا	علم ــخ	ب و	پاس
ــش	و	 ــت	خوی ــت	امام ــیعه	و	حقانی ــب	ش ــن	مذه ــه	تبیی ب
ــه	رد	حکومــت	عباســی	و	 به	طــور	غیرمســتقیم	و	تلویحــی	ب
ــه	 ــتا	عالم ــن	راس ــه	در	ای ــون	می	پرداخــت؛	ک ــاً	مأم خصوص
ــوار	نوشــته	اســت	هنگامــی	 مجلســی)ره(	در	کتــاب	بحاراالن
کــه	فصــل	حــج	فــرا	رســید،	فقهــای	بغــداد	و	شــهرهای	دیگر	
و	دانشــمندان	ســایر	بــالد	کــه	۸۰	نفــر	بودنــد	بــه	حــج	رفتند	
ــد. ــا	اباجعفــر)ع(	دیــدار	کردن ــه	مدینــه	رفتــه	و	ب و	ســپس	ب

	
چرا امام جواد)ع( در بغداد نماندند و به مدینه بازگشتند؟
امــام	جــواد)ع(	بیــش	از	هــر	کــس	مأمــون	عباســی	را	
می	شــناختند	و	بــه	همیــن	جهــت	از	مکــر	و	حیلــه	و	جنایــت	
او	خــود	را	در	امــان	نمی	دیدنــد	بــه	همیــن	جهــت	مصلحــت	
خویــش	را	در	دوری	از	مأمــون	می	دیدنــد	و	از	طرفــی	
مصاحبــت	امــام	کــه	مظهــر	معنویــت	و	صداقــت	و	تقــوا	بــود	
بــا	مأمــون	عباســی	کــه	مظهــر	جنایــت	و	شــقاوت	و	رذالــت	
ــود	و	هیــچ	وجــه	 ــرای	آن	حضــرت	ســخت	و	ناگــوار	ب ــود	ب ب

ــا	هــم	نداشــتند. مشــترکی	ب
همچنیـن	دیـدار	قاتـل	پـدر،	مـورد	رضایـت	امـام)ع(	نبـود	و	
اصـوالً	آن	حضرت	مایل	به	زندگی	در	کنار	کسـی	که	پدرشـان	
را	به	شـهادت	رسـانده	بود	نبودنـد.	در	صورتی	کـه	امام	محمد	
تقـی)ع(	در	بغـداد	می	ماندنـد	تحـت	نظـر	مسـتقیم	مأمون	و	
وزرا	و	اطرافیـان	او	بـود	و	امـکان	فعالیـت	سیاسـی	و	فرهنگی	
پیـدا	نمی	کـرد؛	و	مأمـون	می	توانسـت	چنـان	وانمـود	کنـد	
کـه	مـردم	فکـر	کننـد	او	از	تأییـد	امـام)ع(	برخـوردار	اسـت	و	
اختالفـی	میـان	علویـان	و	عباسـیان	نیسـت	و	در	نتیجه	خط	
و	مشـی	امامـت	و	خالفـت	یکسـان	اسـت	و	امـام)ع(	مایـل	به	

چنیـن	برداشـتی	از	سـوی	مـردم	نبودند.

امام نهم)ع( به چه صورتی حکومت عباسی را رسوا کرد؟
ــاص	و	 ــن	و	خ ــراد	مطمئ ــه	اف ــتقیم	ب ــورت	مس ــه	ص ــام	ب ام
ــت	 ــودن	حکوم ــردم	غیرشــرعی	ب ــه	م ــه	هم غیرمســتقیم	ب
ــون	 ــار	مأم ــن	کار	در	درب ــد	و	ای ــزد	می	کردن ــون	را	گوش مأم
ــام	 ــهادت	ام ــه	ش ــه	ب ــا	توج ــود	و	ب ــر	نب ــداد	امکان	پذی و	بغ
ــوان	 ــی	می	ت ــم	عباس ــت	معتص ــه	دس ــی	ب ــم)ع(	در	جوان نه
ــا	دســتگاه	 ــا	شــدت	و	بــدون	مالحظــه	ب فهمیــد	کــه	امــام	ب
و	چنیــن	 اســت	 مبــارزه	می	کــرده	 عباســی	 خالفــت	
مبــارزه	ای	در	بغــداد	و	در	کنــار	مأمــون	بــرای	امــام	جــواد)ع(	
امکانپذیــر	نبــود.	زمینه	سیاســی	مبــارزات	امــام	جــواد)ع(	در	

ــود. ــداد	ب ــر	از	بغ ــه	بهت مدین

رابطه امام جواد)ع( با »ام فضل« چگونه بود؟
امــام	جــواد)ع(	از	»ام	فضــل«	دختــر	مأمــون	دلخوشــی	
ــود	 ــه	ب ــرورش	یافت ــد	پ ــط	فاس ــتند.	ام	فضــل	در	محی نداش
ــت	را	غصــب	 ــود	کــه	خالف ــکاری	ب ــدر	جنایت و	وجــود	او	از	پ

ــود.	 ــن	ب ــا)ع(	رنگی ــام	رض ــون	ام ــه	خ ــتش	ب ــرده	و	دس ک
چنیــن	دختــری	هرگــز	نمی	توانســت	همســر	مناســبی	برای	
امــام	جــواد)ع(	باشــد.	بــه	همیــن	جهــت	مکــرر	از	دســت	امام	
جــواد)ع(	بــه	پــدرش	شــکایت	می	کــرد	و	اگــر	امــام	در	بغــداد	
ــاد	 ــتری	ایج ــکل	بیش ــام	مش ــرای	ام ــل	ب ــد	ام	فض می	ماندن
می	کــرد	کــه	می	شــود	یکــی	از	دالیــل	بازگشــت	امــام	را	نیــز	

همیــن	مســئله	دانســت.

امــام جــواد)ع( چــرا زندگــی در مدینــه را بــه بغــداد 
ــد؟ ــح می دادن ترجی

ــت	 ــم	از	جه ــری	و	ه ــت	فک ــم	از	جه ــداد	ه ــام)ع(	در	بغ ام
ــوی	و	 ــه	شــهری	معن ــا	مدین ــود	ام ــب	ب ــود	بســتگان	غری نب
ــکان	 ــارت	و	نزدی ــدان	عصمــت	و	طه ــگاه	خان ــی	و	جای مذهب
ــی	کــه	بغــداد	شــهری	سیاســی	 ــود	در	حال امــام	جــواد)ع(	ب
و	جایــگاه	حقــه	بــازان	و	سیاســت	بــازان	و	دروغ	پــردازان	بــود	
از	ایــن	جهــت	نیــز	امــام	نهــم)ع(	ترجیــح	می	دادنــد	کــه	در	

محیــط	اجتماعــی	معنــوی	مدینــه	النبــی	زندگــی	کنــد.
ــت	 ــت	عصم ــل	بی ــان	اه ــیعیان	و	محب ــگاه	ش ــه	جای مدین
و	طهــارت	بــود	و	امــام	نهــم)ع(	در	ایــن	شــهر	بهتــر	
ــی	 ــی	و	علم ــای	فقه ــن	دیدگاه	ه ــه	تبیی ــتند	ب می	توانس
و	سیاســی	خویــش	بپــردازد	و	پذیــرش	امــام	بــرای	مــردم	
ــط	 ــه	فق ــداد	ن ــس	بغ ــود	برعک ــتر	ب ــر	و	بیش ــه	بهت مدین
ــیاری	از	 ــی	بس ــه	حت ــود	بلک ــا	ب ــن	ویژگی	ه ــی	از	ای خال
ــات	 ــر	تبلیغ ــر	اث ــا	ب ــناختند	ی ــام)ع(	را	نمی	ش ــردم	ام م
ــمنی	 ــا	دش ــه	ی ــام	کین ــه	ام ــبت	ب ــار،	نس ــموم	درب مس

ــتند. ــه	داش ــا	عالمان ــه	ی جاهالن

چــرا بــا وجــود اختالفــی کــه بیــن امــام جــواد)ع( 
ــه  ــرت ب ــت، آن حض ــود داش ــی وج ــون عباس و مأم

ــا دختــر مأمــون موافقــت کــرد؟ ازدواج ب
ــیده	اند	 ــت	رس ــه	امام ــواد)ع(	در	آن	ب ــام	ج ــه	ام ــرایطی	ک ش
و	نیــز	حیله	گــری	و	دسیســه	ســازی	و	سیاســت	بــازی	
مأمــون	عباســی	بــا	دقــت	بیشــتری	نظــر	بیندازیــم.	مأمــون	
ــام	 ــا	ام ــود	ب ــری	خ ــردن	ظاه ــک	ک ــا	نزدی ــت	ب می	خواس
ــان	و	 ــه	ایش ــل«	ب ــود	»ام	فض ــر	خ ــج	دخت ــواد)ع(	و	تزوی ج
ــه	 ــش	ب ــار	خوی ــرت	در	درب ــداری	آن	حض ــن	نگه همچنی
پیــروان	امــام	و	علویــان	عمــالً	بقبوالنــد	کــه	شــما	دنبال	کســی	
ــا	مــا	نســبت	ســببی	 ــا	مــا	یکــی	اســت.	هــم	ب هســتید	کــه	ب
پیــدا	کــرده	و	دامــاد	مــا	اســت	و	هــم	ولیعهــد	و	نزدیک	و	مشــاور	
همــراه	ماســت.	مــا	از	هــم	جدایــی	نداریــم	و	بــه	همیــن	جهــت	
اگــر	کســی	بخواهــد	علیــه	مأمــون	کاری	کنــد،	کار	او	علیــه	امام	
ــا	ایــن	حیله	هــا،	 ــه	نوعــی	تلقــی	می	شــود	و	ب جــواد)ع(	هــم	ب

ــد. ــت	کســب	کن ــش	وجاه ــود	و	حکومت ــرای	خ ب
مصلحــت	امــت	اســالم	ایجــاب	نمی	کــرد	کــه	امــام	جــواد)ع(	
کــه	در	آن	دوران	نوجــوان	۸	ســاله	ای	بــود	بــا	مأمــون	مقابلــه	
کنــد.	در	حقیقــت	امــام	جــواد)ع(	بیــن	پذیــرش	شــهادت	در	
ــد	یکــی	را	انتخــاب	 ــون	بای ــادی	مأم ــول	دام ــن	ســن	و	قب ای
ــا	درک	درســت	و	الهــی	خویــش	تــن	 ــد	کــه	امــام	ب می	کردن
بــه	ازدواج	بــا	دختــر	مأمــون	دادنــد	و	حداقــل	توانســتند	هــم	
ــای	 ــا	خلف ــارزه	درســت	و	حســاب	شــده	ب ــه	مب ــال	ب 2۰	س
ــری	و	 ــی	و	فک ــه	علم ــت	بنی ــه	تقوی ــد	و	ب ــی	بپردازن عباس
ــمانه	 ــا	»س ــا	ازدواج	ب ــم	ب ــد	و	ه ــیعیان	بپردازن اقتصــادی	ش
مغربیــه«	دارای	همســری	باوفــا	و	مؤمــن	باشــد	و	هــم	از	ایــن	
ــه	 ــه	ادام ــود	ک ــادی)ع(	حاصــل	ش ــام	ه فرصــت	و	ازدواج	ام
دهنــده	امامــت	باشــد	و	در	کنــار	ایــن	مواهــب	بــا	دوری	از	»ام	
فضــل«	از	او	فرزنــدی	نداشــته	باشــد	و	در	حــد	اســم	شــوهر	او	
باشــد.	درحقیقــت	هیــچ	گاه	»ام	فضــل«	را	بــه	عنــوان	همســر	

همــراز	خویــش	نپذیرفتنــد.

امامی که در کودکی به والیت رسید/ علت ازدواج با دختر مأمون
سمانه سادات 
فقیه سبزواری
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

خانــواده هنــری تبلیغــی عقیــق بــا 
ــدان  ــه هنرمن ــد ب ــن تولی آمــوزش حی
ــا اســتعداد زمینه هــای  ــد و ب دغدغه من
تولیــد کار هنری فاخــر و ارزشــمند را 

فراهــم کــرده اســت.

دســتی	خــون	آلــود	روی	آســفالت	خیابــان	اســت،	دوربیــن	از	
ســوژه	دور	می	شــود،	دختــری	بــا	صــورت	روی	زمیــن	افتــاده	
اســت،	خــون	دورتــادورش	را	گرفتــه،	جوانــی	از	وضعیت	نیمه	
جــان	دختــر	فیلــم	می	گیــرد،	زنــی	کــه	معلــوم	اســت	دختــر	
ــاالی	ســرش	مضطــرب	کمــک	می	خواهــد	 را	نمی	شناســد	ب
و	مــردی	در	حــال	خبــر	کــردن	اورژانــس	اســت،	ایــن	صحنــه	
آغازیــن	فیلــم	کوتــاه	»لحظــه	آخــر«	اســت	کــه	روز	جمعــه	
در	مراســم	اختتامیــه	اولیــن	دوره	مدرســه	عقیــق	بــه	نمایش	

گذاشــته	شــد.
مدرســه	ای	کــه	بــا	همــت	خانــواده	هنــری	تبلیغــی	عقیــق	و	
بــا	حضــور	جمعــی	از	هنرمنــدان	در	اســتان	قــم	ایجــاد	شــد	
کــه	زمینــه	ای	را	ایجــاد	کنــد	تــا	جوانانــی	کــه	آموزش	هــای	
هنــری	دیده	انــد	امــا	امــکان	کار	و	تولیــد	برایشــان	هنــوز	بــه	
ــدم	 ــم	ق ــد	و	کار	ه ــه	تولی ــد	در	عرص ــده،	بتوانن ــود	نیام وج

ــد. بگذارن
مجموعــه	ای	کــه	از	ســال	۹3	و	بــا	حضــور	تعــدادی	طلبــه	که	
ــش	داشــتند	 ــر	آت ــر	دســتی	ب ــدام	در	حــوزه	ای	از	هن ــر	ک ه
روی	پــای	خــود	ایســتاد	و	حــاال	بیــش	از	۴	ســال	اســت	کــه	
ــه،	 ــتان،	فیلمنام ــم،	داس ــه	فیل ــری	ازجمل ــدات	هن ــه	تولی ب
موشــن	گرافــی	و	تولیــدات	هنــری	دیگــر	بــا	محتــوای	دینــی	

و	ارزشــی	می	پــردازد.

حمایت از تولید کار هنری دینی و ارزشی
ــس	 ــرداز	و	مؤس ــلیمانی،	ایده	پ ــین	س ــالم	حس ــت	االس حج
خانــواده	هنــری	تبلیغــی	عقیــق	می	گویــد	کــه	ایــن	
مجموعــه	بــه	دنبــال	این	اســت	کــه	بــا	آمــوزش	تولیــد	محور	
ــراد	مســتعد	را	فراهــم	کنــد. زمینه	هــای	فعالیــت	هنــری	اف
ــیاری	در	 ــی	بس ــز	آموزش ــات	و	مراک ــه	وی	مؤسس ــه	گفت 	ب
کشــور	وجــود	دارد	کــه	آمــوزش	از	ابتــدا	اســت	امــا	معمــوالً	
بعــد	از	مدتــی	بــا	ریــزش	مواجــه	هســتند	بــه	همیــن	دلیــل	
ــد	 ــالش	می	کن ــرده	و	ت ــتفاده	ک ــه	اس ــن	تجرب ــق	از	ای عقی
ــط	 ــد	کالس	خ ــد،	مانن ــاد	بگیرن ــردن	ی ــد	ک ــا	تولی ــراد،	ب اف
کــه	در	آن	بخــش	تئــوری	بســیار	کمرنــگ	اســت،	در	
دوره	هــای	آموزشــی	مدرســه	عقیــق	هــم	از	همــان	ابتــدا	در	
تکالیــف	عملــی	ای	کــه	بــه	هنرجویــان	داده	می	شــود	تــالش	
ــدا	 ــش	پی ــان	افزای ــری	هنرجوی ــود	ذره	ذره	ســطح	هن می	ش

ــد. کن
حجــت	االســالم	ســلیمانی	اعتقــاد	دارد	کــه	مربــی	محــوری	
یکــی	از	خأهــای	مؤسســات	هنــری	اســت،	بــه	طــوری	کــه	
همراهــی	اســتاد	و	شــاگرد	در	کالس	درس	خالصــه	می	شــود	
ــد	 ــی	تأکی ــه	مرب ــتفاده	از	کلم ــر	اس ــق	ب ــه	عقی ــی	ک در	حال
داشــته	و	معتقــد	اســت	کــه	مربــی	بــا	معلــم	و	اســتاد	تعریــف	
ــف	 ــر	خــالف	دو	تعری ــی	ب ــف	مرب ــد	و	در	تعری ــی	دارن متفاوت
اســتاد	و	شــاگرد	ایــن	ارتبــاط	تربیتــی	و	دو	ســویه	بیــن	مربی	

ــد. ــدا	می	کن ــه	پی ــرون	از	کالس	هــم	ادام و	شــاگرد	بی
وی	در	حالــی	از	خأهــای	موجــود	در	فضــای	آمــوزش	هنــری	
ــا	 ــز	ب ــا	نی ــن	فض ــه	همی ــتیابی	ب ــه	دس ــد	ک ــور	می	گوی کش
توجــه	بــه	قیمت	هــای	کالس	هــای	آموزشــی	بــرای	بســیاری	

از	افــراد	مســتعد	دســت	یافتنــی	نیســت،	ایــن	در	حالی	اســت	
کــه	هنرجویــان	مدرســه	عقیــق	بــدون	پرداخــت	هزینــه	و	در	
ــد	 ــا	همــکاری	عقیــق	تولیــد	کرده	ان قبــال	کار	هنــری	کــه	ب

ــد. ــوزش	می	بینن آم

جای خالی زیست هنری
مؤســس	خانــواده	هنــری	تبلیغــی	عقیــق	معتقــد	اســت	کــه	
هــدف	از	ایــن	فعالیــت	نــه	تنهــا	آمــوزش	هنــر	بلکــه	آمــوزش	
زیســت	هنــری	اســت،	بــه	ایــن	معنــا	کــه	فعالیــت	و	انجــام	
ــراد	 ــه	زیســت	اف ــل	شــود	ب ــری	تبدی دادن	کار	فرهنگــی	هن
ماننــد	غــذا	خــوردن	و	خوابیــدن،	وقتــی	کاری	بــه	زیســت	مــا	
تبدیــل	شــود	بــرای	انجــام	دادن	آن	چنــدان	فکــر	نمی	کنیــم	
ــول	 ــد	محص ــر	تولی ــاال	اگ ــود	و	ح ــا	می	ش ــی	م ــز	زندگ و	ج
ــه	زیســت	 ــل	شــود	ب هنــری	و	فرهنگــی	فاخــر	دینــی	تبدی
برخــی	از	هنرمنــدان	دیگــر	نمی	تواننــد	از	آن	فاصلــه	بگیرنــد	
ــن	نیســت	کــه	کســی	از	آن	هــا	حمایــت	 و	دیگــر	مســئله	ای
می	کنــد	یــا	نــه	یــا	اینکــه	مؤسســات	دیگــر	چــه	کاری	انجــام	
ــن	 ــه	بلکــه	ای ــا	ن ــی	وجــود	دارد	ی ــا	اینکــه	پول می	دهنــد	و	ی
ــرد	 ــزاری	ف ــر	اب ــه	ه ــود	و	ب ــت	می	ش ــه	زیس ــل	ب کار	تبدی
ــرا	 ــد	چ ــام	بده ــه	را	انج ــن	کار	هنرمندان ــد	ای ــعی	می	کن س
کــه	بــه	زیســت	وی	تبدیــل	شــده	اســت	و	اگر	نداشــته	باشــد	

ــا	خلــل	ایجــاد	شــده	اســت. انــگار	زندگــی	وی	ب
آن	طــور	کــه	ســلیمانی	می	گویــد:	بــرای	پــرورش	هنرجــو	در	
مدرســه	عقیــق	بــرای	هــر	فــرد	نســخه	خــاص	خــود	پیچیده	
می	شــود،	بــرای	انجــام	دادن	ایــن	کار	هــم	عــالوه	بــر	تجربــه	
ــف	داشــتیم	 ــه	در	مؤسســات	مختل ــی	ک ــس	و	هنرجوی تدری
مطالعــه	بســیاری	انجــام	دادیــم؛	رونــد	فعالیــت	اکادمی	هــای	
موفــق	از	جملــه	آکادمــی	فیلــم	نیویــورک	و	اســتودیو	
فیلمنامــه	نویســی	هالیــوود	آمریــکا	را	مطالعــه	کردیــم	و	بــر	
ــات	فضــای	آموزشــی	مدرســه	را	 اســاس	بومی	ســازی	اطالع

ــم. طراحــی	کردی
وی	معتقــد	اســت	کــه	ایــن	روش	تــا	بــه	امــروز	موفــق	بــوده	
اســت	بــه	طــوری	کــه	بــرای	مثــال	افــرادی	کــه	تــا	بــه	حــال	
دوره	فیلمنامــه	نویســی	چندانــی	شــرکت	نکــرده	بودنــد	امــا	
بــا	مــدت	زمــان	کوتاهــی	توانســتند	فیلمنامــه	بنویســند،	آن	
هــم	بــا	حــدی	از	کیفیــت	کــه	ارزش	تولیــد	شــدن	را	داشــته	

باشــد.

ابزار و نیروی انسانی، نیاز فیلم سازان جوان
ــا	 ــه	ب ــت	ک ــی	اس ــن	هنرجویان ــی	از	همی ــوری	یک ــر	ن جاب
ــر	 ــالوه	ب ــت	ع ــته	اس ــق	توانس ــواده	عقی ــا	خان ــکاری	ب هم
ــود	را	از	روی	 ــاه	خ ــم	کوت ــی	فیل ــی	کارگردان ــوزش	عمل آم
ــد. ــد	کن ــق	تولی ــان	عقی ــر	از	هنرجوی ــی	دیگ ــه	یک فیلمنام
کارگــردان	جــوان	2۸	ســاله	ای	کــه	حــاال	بــا	حضــور	در	اولین	
ــاه	خــود	»لحظــه	 ــم	کوت دوره	آموزشــی	مدرســه	عقیــق	فیل
آخــر«	را	بعــد	از	دو	اثــر	دیگــرش	»باهــم«	و	»ماجــرای	

ــت. ــانده	اس ــر	رس ــه	ثم ــت	ها«	ب دس
او	کــه	فیلــم	ســازی	را	پیــش	از	ایــن	هــم	بــه	صــورت	
آکادمیــک	خوانــده	و	فــارغ	التحصیــل	فیلم	ســازی	از	مدرســه	
ــی	 ــن	ویژگ ــت	مهمتری ــد	اس ــت،	معتق ــر	اس ــالمی	هن اس
ــه	آن	 ــر	ک ــری	دیگ ــز	هن ــه	مراک ــبت	ب ــق	نس ــه	عقی مدرس
ــه	 ــت	ک ــد	آن	اس ــن	تولی ــوزش	ضم ــد،	آم ــز	می	کن را	متمای
امــکان	ورود	بــه	دنیــای	کار	را	بــرای	جوانــان	فراهــم	می	کنــد	
ــرای	تولیــد	یــک	کار	 ــزار	و	نیــروی	انســانی	مــورد	نیــاز	ب و	اب
ــه	 ــا	ب ــرای	هنرجوهــای	خــود	فراهــم	می	کنــد	و	ت خــوب	را	ب

ــد. ــو	می	مان ــار	هنرج ــیدن	کار	کن ــه	رس نتیج
علــی	آهنگــری	یکــی	دیگــر	از	هنرجویانــی	اســت	کــه	فنــون	
ــاال	 ــق	ح ــه	عقی ــی	مدرس ــردن	دوره	آموزش ــی	ک ــد	از	ط بع
فیلمنامــه	اش	در	صــف	تولیــد	اســت،	او	هــم	اعتقــاد	دارد	کــه	
ــه	او	ایــن	جســارت	را	داده	اســت	 اعتمــاد	مجموعــه	عقیــق	ب

کــه	خــود	را	فیلمنامــه	نویــس	بنامــد.
او	می	گویــد:	اســتارت	فیلمنامــه	رو	قبــل	از	عقیــق	زده	بودم	و	
دوره	هــای	بســیاری	هــم	شــرکت	کــرده	بــودم	و	می	توانســتم	
قلــم	بــه	دســت	بگیــرم	و	بنویســم،	فیلمنامــه	بنویســم،	امــا	
بــرای	دل	خــودم.	تــا	اینکــه	بعد	از	آشــنایی	بــا	ایــن	مجموعه،	
ــه	 ــورم	از	فیلمنام ــرد،	تص ــر	ک ــتن	تغیی ــه	نگاش ــم	ب نگرش
گســترش	پیــدا	کــرد	و	حــاال	هــم	می	نویســم	ولــی	ایــن	بــار	

ــرای	ســاخته	شــدن. ب
ایــن	جــوان	23	ســاله	کــه	حــاال	ســطح	دو	حــوزه	را	
می	گذارنــد	و	وارد	وادی	هنــر	شــده	اســت،	اعتقــاد	دارد	
کــه	عنوانــی	کــه	عقیــق	بــرای	خــود	انتخــاب	کــرده	اســت،	
ــیر	 ــت	اکس ــق	درس ــی	عقی ــری	تبلیغ ــواده	هن ــی	خان یعن
ــه	ایــن	خاطــر	کــه	همــه	 موفقیــت	ایــن	مجموعــه	اســت،	ب
اعضــا	درســت	مثــل	خانــواده	بــرای	پیشــرفت	و	بهتــر	شــدن	

یکدیگــر	تــالش	می	کننــد.

جایی برای داشتن یک زیست هنری/ تالش برای تولید کار ارزشی و دینی
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

از رؤیا یا تحقق آرزوی چاپ کتاب
تحقــق	رؤیــای	انتشــار	کتــاب	بــرای	هــر	کســی	کــه	شــیفته	
ــترس	 ــی	دور	از	دس ــی	گاه ــک	آرزوی	حت ــت	ی ــتن	اس نوش
ــای	 ــه	قلم	ه ــن	دســت	ب ــی	از	همی ــی	یک ــال	فهیم اســت،	لی
عاشــق	نوشــتن	اســت	کــه	حــاال	عقیــق	ســر	راهــش	ســبز	
ــته	های	در	 ــود	و	نوش ــق	ش ــش	محق ــا	آرزوی ــت	ت ــده	اس ش

ــه	چــاپ	برســد. ــم	ب ــت	ق ــب	مجموعــه	روای قال
از	عالقــه	اش	بــه	نوشــتن	کــه	می	پرســم	می	گویــد:	همیشــه	
ــه	 ــی	ک ــی	روز	اول ــتم.	حت ــت	داش ــی	دوس ــتن	را	خیل نوش
کتاب	هــای	مدرســه	را	می	گرفتــم	تمــام	داســتان	هایش	
ــات	 ــم	ادبی ــگاهی	ام	را	ه ــته	دانش ــا	رش ــدم،	بعده را	می	خوان
ــر	خــالف	تصــورم	 ــا	دانشــگاه	ب ــردم؛	ام ــاب	ک ــی	انتخ فارس
ــا	داشــتن	 ــداد	و	بعدهــا	حتــی	ب ــال	و	پــر	ن ذوق	نوشــتنم	را	ب
دو	فرزنــد	کالس	هــای	داســتان	نویســی	را	گذرانــدم	و	الفبــای	

ــم. ــاد	گرفت داســتان	را	ی
فهیمــی	معتقــد	اســت	کــه	همیشــه	بــه	دنبــال	دریایــی	بوده	

اســت	کــه	آشــنایی	بــا	عقیــق	انــگار	یــک	رود	کوچــک	بــه	آن	
بــاز	کــرد	»تبلیــغ	جالــب	مدرســه	عقیــق	جذبــم	کــرد،	گفته	
بودنــد	در	ایــن	مدرســه	اصــل	تویــی	اینجــا	مثل	هیــچ	کالس	
دیگــری	کــه	تــا	حــاال	دیــدی	نیســت	و	قــرار	اســت	اینجــا	هم	
ــان	 ــاً	هم ــن	دقیق ــد	و	ای ــاد	بگیری ــم	ی ــد	و	ه ــد	کنی کار	تولی

ــن	می	خواســتم« ــه	م ــود	ک ــزی	ب چی
ــش	 ــای	آرزوهای ــه	دری ــیدن	ب ــرای	رس ــا	ب ــد	ام او	می	گوی
ــای	 ــه	از	آب	ه ــود	ک ــاز	ب ــره	نی ــق	خب ــات	غری ــک	نج ی
اقیانــوس	نجاتــم	بدهــد	و	آن	مربــی	دوره	 پرتالطــم	
ــاپ	 ــه	چ ــن	تجرب ــش	از	ای ــه	پی ــود	ک ــی	ب ــتان	نویس داس
ــبیه	 ــت	و	ش ــددی	داش ــاه	متع ــتان	های	کوت ــان	و	داس رم
ــدر	 ــرد	آن	ق ــاد	می	گی ــن	را	ی ــازه	راه	رفت ــه	ت ــوزادی	ک ن
ــم	 ــم	ک ــه	ک ــد	ک ــه	ش ــان	گرفت ــتیم	و	غلطم ــتباه	نوش اش
تاتــی	تاتــی	کــردن	در	دنیــای	نویســندگی	را	یــاد	گرفتیــم	
و	حــاال	می	تــوان	گفــت	کــه	راه	افتاده	ایــم	تــا	جایــی	
ــاب	 ــیم،	کت ــری	بنویس ــای	کمت ــا	غلط	ه ــم	ب ــه	می	توانی ک

اولمــان	در	صــف	چــاپ	اســت	و	تیممــان	در	حــال	تولیــد	
روایت	هــای	دیگــری	اســت.

ــأ	 ــی	خ ــی	و	ارزش ــری	دین ــوای	هن ــد	محت ــف	در	تولی ضع
بزرگــی	اســت	کــه	سال	هاســت	مؤسســات	رنگارنــگ	
فرهنگــی	نتوانســته	اند	راه	چــاره	ای	بــرای	آن	بیابنــد	چــرا	کــه	
کمتــر	مــورد	اعتمــاد	قــرار	می	گیرنــد	و	بعــد	از	مدتــی	بایــد	
ــرد،	 ــدا	ک ــه	سمســاری	ها	پی ــایل	و	تجهیزاتشــان	را	گوش وس
ــن	 از	طرفــی	بخــش	مهمــی	از	تولیــدات	فرهنگــی	بزرگ	تری
نهادهــای	متولــی	فرهنــگ	کــه	ســهم	اصلــی	بودجــه	
ــا	 ــز	ب ــد	نی ــار	دارن ــور	را	در	اختی ــی	کش ــای	فرهنگ فعالیت	ه

ضعف	هــای	جــدی	روبروســت.
ــه	کاردان	 ــاز	هــم	کار	ب ــگار	ب همــه	این	هــا	نشــان	می	دهــد	ان
ســپرده	نشــده	اســت،	شــاید	اعتمــاد	بــه	هنرمنــدان	جــوان	و	
ــی	 ــد،	جوانان ــکل	باش ــن	مش ــی	ای ــکار	اصل ــد	راه دغدغه	من
ــا	 ــه	و	تولیــدات	فاخرشــان	می	تواننــد	ت ــا	کســب	تجرب کــه	ب

ــر	کننــد. حــدودی	خــأ	موجــود	را	پ

ــع حــرم منصــوری  ــر شــهید مداف دخت
گفــت: پــدر بعــد از رفتــن بــه ســوریه 
ــی  ــاس م ــار تم ــک ب ــار روز ی ــر چه ه
ــوان 20  ــک ج ــرزندگی ی ــراوت و س ــور و ط ــت و ش گرف

ــت. ــاله را داش س

بــزرگ	تریــن	قهرمــان	زندگــی	هــر	دختــر		پــدرش		اســت.	
پــدر	هــر	چقــدر	رفیــق	و	همــراه	پســر	باشــد،	عشــقی	کــه	
بیــن	او	و	دختــر	وجــود	دارد،	هیــچ	جــای	دنیــا	پیــدا	نمــی	
شــود؛	بــرای	مــن	هــم	همیــن	طــور	بــود	و	بــا	وجــود	تفــاوت	
ســنی	زیــاد،	رابطــه	مــن	و	پــدرم	بســیار	صمیمــی	و	نزدیک	

ــود. ب
ــه	ســوریه	 ــن	ب ــرای	رفت ــی	اش	ب ــه	از	خواســته	قلب روزی	ک
ــا	۸۰	 ــه	نظــرم	او	ب ــا	او	مخالفــت	کــردم	چــرا	کــه	ب گفــت	ب
مــاه	حضــور	در	دوران	دفــاع	مقــدس	و	جانبــازی	در	ایــن	راه،	
ــد	 ــود	و	حــاال	بای ــه	ایــن	کشــور	ادا	کــرده	ب ِدیــن	خــود	را	ب
در	کنــار	مــا	مــی	مانــد؛	ولــی	پــدر	بــه	خاطــر	عشــقی	کــه	
در	ســر	داشــت	مــا	را	قانــع	کــرد	و	بــار	ســفر	بســت	و	رفــت.
هــر	بــار	کــه	زنــگ	مــی	زد	مــن	اولیــن	نفــر	بــودم	که	بــا	وی	
صحبــت	مــی	کــردم	و	قبــل	از	قطــع	تمــاس	بــاز	هــم	بــا	من	
صحبــت	مــی	کــرد	و	مــن	را	دلــداری	مــی	داد،	آخــر	مــن	ته	

تغــاری	اش	بــودم.
ایــن	هــا	گوشــه	ای	از	صحبــت	هــای	دختر	شــهید	ســرتیپ	
ــی	منصــوری	اســت	کــه	2۰	خــرداد	 دوم	پاســدار	ســید	عل
ســال	۹۵	در	دفــاع	از	حــرم	حضــرت	زینــب)س(	بــه	آرزوی	
ــم	شــهادت	 ــوز	عظی ــه	ف ــه	اش	رســید	و	در	ســوریه	ب دیرین
نایــل	آمــد.	زهــرا	ســادات	منصــوری	دردانــه	ایــن	شــهید	که	
آن	زمــان	۱۶	ســال	بیشــتر	نداشــت،	ســاعاتی	را	میهمــان	ما	

بــود	تــا	از	پــدرش	برایمــان	بگویــد.	
	

همگی مخالف رفتن به سوریه بودیم 
ــدرم	 ــوریه،	پ ــگ	در	س ــن	جن ــای	آغازی ــان	روزه از	هم
ــرد	و	 ــی	ک ــال	م ــه	آن	را	دنب ــوط	ب ــار	مرب ــه	اخب همیش
ــت	 ــهادت	دوس ــد	از	ش ــی	بع ــی	زد	ول ــن	م ــرف	از	رفت ح
صمیمــی	اش،	ســردار	قاجاریــان	موضــوع	جــدی	تــر	شــد؛	
ــهادت	 ــر	ش ــنیدن	خب ــد	از	ش ــار	بع ــن	ب ــرای	اولی ــن	ب م

ــم	 ــوی	چش ــدم	و	او	در	جل ــدرم	را	دی ــک	پ ــردار،	اش س
هایــم	شکســت.	پــس	از	ایــن	اتفــاق،	بســیار	غمگیــن	بــود	
ــی	او	را	 ــته	قلب ــی	خواس ــه	راحت ــتیم	ب ــی	توانس ــا	م و	م

ــم. بفهمی
اولیــن		مرتبــه	ای	کــه	پــدر	حــرف	از	اعــزام	بــه	ســوریه	زد،	
همگــی	مخالفــت	کردیــم،	آخــر		۶۰	ســالگی	را	پشــت	ســر	
گذاشــته	بــود	و	از	بیمــاری	قلبــی	رنــج	مــی	بــرد؛	از	طرفــی	
مــن	و	ســه	بــرادرم	مجــرد	بودیــم	و	بــه	حضــورش	در	خانــه	
نیــاز	داشــتیم.	نمــی	توانســتیم	بــا	ایــن	موضــوع	کنــار	بیایم		
و	از	طرفــی	رضایــت	مــا	برایــش	مــالک	بــود،	بعــد	از	صحبت	
ــن	از	 ــه	م ــی	ک ــا	جای ــرد	ت ــع	ک ــا	را	قان ــدر	م ــاد،	پ ــای	زی ه
ــه	ســوریه	اعــزام	مــی	 ــی	ب ایشــان	مــی	پرســیدم	چــه	زمان

شــوی؟
ــودم	 ــوت	خ ــه	در	خل ــن	همیش ــد	م ــتش	را	بخواهی راس
ــودم	 ــین)ع(	ب ــام	حس ــان	ام ــم	ای	کاش	در	زم ــی	گفت م
و	بــه	یــاری	شــان	مــی	شــتافتم	و	از	اهــل	بیــت)ع(	
ــا	 ــا	م ــی	خواســت	ب ــه	م ــدرم	روزی	ک ــی	کردم.پ ــاع	م دف
ــه	دارد،	 ــم	ادام ــوز	ه ــاع	هن ــت:	»دف ــد،	گف ــت	کن صحب

آن	زمــان	امــام)ع(	خودشــان	بودنــد	و	حــاال	مــا	هســتیم	
ــاد	 ــن	جه ــم،	ای ــاع	کنی ــان	دف ــد	خواهرش ــد	از	مرق و	بای
افــرادی	مثــل	مــن	هســت	و	امــا	دختــرم	جهــاد	تــو	هــم	
صبــوری	و	چــادر	ســرت	هســت؛	دقیقــا	امــروز	مثــل	روز	
عاشوراســت	و	هیــچ	فرقــی	نمــی	کنــد.«	پــدر	رضایــت	مــا	
ــه	 ــزام	ب ــرای	اع ــود	و	ب را	کــه	گرفــت	بســیار	خوشــحال	ب
ســوریه	لحظــه	شــماری	مــی	کــرد؛	بایــد	بگویــم	شــجاعت	
ــود،	اصــال	 ــرت	آور	ب ــرای	همــه	حی ــش	ب و	جســارت	باالی
ــواده	اش	 ــار،	زندگــی	و	خان ً	مگــر	مــی	شــود	کســی	از	دی

ــد؟	 ــجاع	نباش ــذرد	و	ش بگ

هر چهار روز یک بار تماس داشتیم 
پــدر	چندیــن		مرتبــه	بــرای	اعــزام	بــه	ســوریه	درخواســت	
ــا	 ــه	داشــت	ب ــه	ای	ک ــل	تجرب ــه	دلی ــه	ب ــا	اینک ــود	ت داده	ب
ــدار	 ــبت	روز	پاس ــه	مناس ــال	ب ــر	س ــد.ما	ه ــت	ش آن	موافق
ــدرم	درســت	 ــم،	پ ــدرم	برگــزار	مــی	کردی ــرای	پ جشــنی	ب
شــب	قبــل	از	روز	پاســدار	ســال	۹۵	بــه	ســوریه	اعــزام	شــد	
و	مــن	از	اینکــه	نتوانســتیم	ماننــد	هــر	ســال	روز	پاســدار	را	

خطبه عقدم را کنار مزار پدر خواندند/ راه عاشورا ادامه دارد

متین رضوی
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

جشــن	بگیریــم،	بســیار	ناراحــت	بــودم.	پــدر	بعــد	از	رفتــن	
بــه	ســوریه	هــر	چهــار	روز	یــک	بــار	تمــاس	مــی	گرفــت	و	
ذوق	بســیاری	داشــت،	هــر	چنــد	فرســنگ	هــا	از	مــا	دور	بود	
امــا	در	صدایــش،	شــور	و	طــراوت	و	ســرزندگی	یــک	جــوان	
بیســت	و	چنــد	ســاله	مــوج	مــی	زد.	مــادرم	مــی	گفــت؛	از	
ــاد	همــان	 ــه	ی پشــت	تلفــن	صدایــش	را	کــه	مــی	شــنوم	ب
شــور	و	حالــش	در	ســال	هــای	جنــگ	ایــران	و	عــراق	مــی	

افتــم.
ــه	 ــه	اش	ب ــن	توصی همیشــه	در	صحبــت	هایــش	مهــم	تری
ــه	نمــاز	اول	وقــت	 ــه	اقام ــار	آن	ب ــود	و	در	کن ــوری	ب ــا	صب م
بســیار	تاکیــد	داشــت،	همچنین	بســیار	بــه	مــن	توصیه	می	
کــرد	کــه	حجــاب	اســالمی	را	حفــظ	کــرده	و	همیشــه	ارزش	

ــم. ــه	ســر	دارم	را	بدان چــادری	کــه	ب

لحظه اول تا ته قصه را خواندیم 
ــه	 ــدر	ب ــزام	پ ــاه	از	اع ــک	م ــود	و	ی ــاه	رمضــان	ب روز	ســوم	م
ــدار	 ــه	بی ــح	ک ــادرم	از	صب ــن	و	م ــت،	م ــی	گذش ــوریه	م س
شــدیم	حــال	خوبــی	نداشــتیم،	بــا	اینکــه	روز	قبــل	بــا	پــدر	
تلفنــی	صحبــت	کــرده	بودیــم	ولــی	درســت	مثــل	غــروب	

جمعــه	هــا	دل	مــان	گرفتــه	و	در	درون	مــان	آشــوبی	بــه	پــا	
بــود	امــا	هیچکــدام	ایــن	موضــوع	را	بــروز	نمــی	دادیــم.	عصر	
کــه	شــد	دیگــر	تحمــل	فضــای	ســنگین	خانــه	را	نداشــتیم	
ــن	دل	 ــاید	ای ــا	ش ــم	ت ــاه	بردی ــزرگ	پن ــادر	ب ــه	م ــه	خان و	ب
شــوره	رهایمــان	کنــد	ولــی	رفتــن	بــه	آن	جــا	هــم	در	بهتــر	
شــدن	حالمــان	تاثیــری	نداشــت	و	بعــد	از	افطــار	بــه	خانــه	

برگشــتیم.
ــدت	 ــه	ش ــه	ب ــم	ک ــرادرم	را	دیدی ــدیم	ب ــه	ش ــه	ک وارد	خان
ــان	 ــود؛	هم ــود	شــده	ب ــی	خ ــود	ب ــرد	و	از	خ ــی	ک ــه	م گری
لحظــه	اول	تــا	تــه	قصــه	را	خواندیــم	ولــی	بــاورش	برایمــان	
ســخت	بــود.	مــی	گفتــم	بگــو	بابــا	جانبــاز	شــده	ولــی	نگــو	
ــرای	عیــد	 ــود	ب کــه	شــهید	شــده،	آخــر	پــدرم	قــول	داده	ب

ــه	برگــردد	و	کنــار	مــا	باشــد. ــه	خان فطــر	ب
بــه	ســاعت	نکشــید	کــه	خانــه	مملــو	از	جمعیــت	شــد	و	من	
مــات	و	مبهــوت	گوشــه	ای	کــز	کــرده	بــودم	و	حتــی	قطــره	
ــدام	در	بیمارســتان	 ــام	م ــم.	در	آن	ای ای	اشــک	نمــی	ریخت
ــم	دچــار	افســردگی	شــدم	چــون	 ــم	ک ــودم	و	ک بســتری	ب
نمــی	تواســتم	نبــود	پــدر	را	بپذیــرم	و	تــا	عیــد	فطــر	چشــم	

انتظــار	بــودم	کــه	شــاید	برگــردد.

	درد و دل های یک دختر شهید 
ــن	ســخت	 ــرای	م ــی	ب ــا	خیل شــنیدن	بعضــی	از	حــرف	ه
ــه	 ــی	شــنیدم	ک ــی	از	دوســت	و	آشــنا	م ــل	وقت اســت،	اوای
ــت	 ــی	ناراح ــدارد،	خیل ــی	ن ــدرت	ارزش ــد	کار	پ ــی	گفتن م
ــا	او	 ــی	مــی	زد	ب ــا	اگــر	کســی	حرف ــی	بعده مــی	شــدم	ول
صحبــت	مــی	کــردم	و	برایــش	توضیــح	مــی	دادم،	یــا	قبــول	
ــی	کــه	 ــا	حــرف	خــودش	را	مــی	زد.	از	آنجای مــی	کــرد	و	ی
پــدر	همیشــه	توصیــه	مــی	کــرد	صبــوری	کنــم،	مــن	هــم	
ازحضــرت	زینــب)س(	الگــو	گرفتــم	و	همیــن	باعــث	شــد	تا	
آرام	باشم.بیشــترین	کنایــه	ای	کــه	یــک	فرزنــد	شــهید	مــی	
ــا	 ــه	آن	ه ــه	ب ــی	اســت	ک ــوق	و	مزایای ــورد	حق شــنود	در	م
تعلــق	مــی	گیــرد،	ایــن	کنایــه	هــا	مــن	را	هــم	اذیــت	مــی	
ــه	ایــن	حــرف	هــا	 کنــد	ولــی	تصمیــم	گرفتــه	ام	نســبت	ب

بــی	اعتنــا	باشــم.
قبــل	از	اعــزام	پــدرم	بــه	ســوریه	بنــا	بــود	خانــواده	همســرم	
بــه	خواســتگاری	بیاینــد	ولــی	از	آنجایــی	کــه	پــدر	همســرم	
نیــز	آن	زمــان	در	ســوریه	حضــور	داشــتند	موضــوع	بــه	بعــد	
موکــول	شــد.	برگشــت	پــدر	همســرم	بــا	اعــزام	پــدر	خــودم	
بــه	ســوریه	همزمــان	شــد	بــه	طوریکــه	در	فــرودگاه	دمشــق	

یکدیگــر	را	مالقــات	کردنــد.
ــان	 ــود	ایش ــد،	در	نب ــهید	ش ــدرم	ش ــه	پ ــس	از	آن	ک پ
غمگیــن	بــودم	و	اجــازه	حــرف	زدن	دربــاره	ازدواج	
ــم	 ــد	از	چهل ــه	بع ــا	اینک ــی	دادم	ت ــم	نم ــه	اطرافیان را	ب
پــدرم،	خانــواده	همســرم	بــه	خانــه	مــا	آمدنــد	و	موضــوع	
ــم	 ــا	ه ــه	ب ــی	ک ــد؛	از	آنجای ــتگاری	را	مطــرح	کردن خواس
آشــنا	بودیــم	و	ایــن	موضــوع	بــه	قبــل	از	شــهادت	پــدرم	
بــر	مــی	گشــت	و	از	طرفــی	یونــس	هــم	پســر	خوبــی	بــود	

ــردم. ــت	ک ــم	موافق ــن	ه م
خیلــی	دوســت	داشــتم	خطبــه	عقــدم	را	کنــار	مــزار	پــدرم	
بخواننــد	و	بــه	همیــن	خاطــر	موضــوع	را	بــا	یونــس	در	میان	
گذاشــتم	و	گفتــم	نمــی	خواهــم	مجبــورت	کنــم	اگردوســت	
داری	قبــول	کــن	کــه	یونــس	نیــز	بــا	کمــال	میــل	پذیرفــت.
بــرای	دختــری	کــه	پــدرش	را	از	دســت	داده،	خیلــی	ســخت	
اســت	کــه	در	نبــود	او	بخواهــد	ازدواج	کنــد،	خــدا	را	شــکر	
مــن	روز	عقــدم	در	کنــار	مــزار	پــدرم	حــس	خیلــی	خوبــی	

داشــتم.

از شهادت پدرم پشیمان نیستم 
ــن	 ــتم	و	ای ــیمان	نیس ــدرم	پش ــهادت	پ ــن	و	ش ــن	از	رفت م
موضــوع	باعــث	افتخــار	و	آرامشــم	هســت،	بــه	قــول	بــرادرم	
کــه	مــی	گویــد:	»شــهادت	بابــا	کــه	ناراحتــی	نــدارد،	زندگی	
قشــنگی	اش	بــه	همیــن	اســت	کــه	ازدواج	کنــی،	بچــه	دار	
ــوی«؛	 ــهید	ش ــد	ش ــی	و	بع ــزرگ	کن ــا	را	ب ــوی	و	آن	ه ش
پــدرم	زندگــی	اش	را	کــرد	و	در	آخــر	هــم	بــه	آرزویــش	کــه	

ــود،	رســید. شــهادت	ب
ــروم	 ــوریه	ب ــه	س ــم	ب ــر	بخواه ــت	اگ ــک	روز	همســرم	گف ی
اجــازه	مــی	دهــی؟	گفتــم	از	خانــواده	مــا	یــک	نفــر	شــهید	
شــده	و	مــا	رســالت	مــان	را	انجــام	داده	ایــم	و	برایمــان	کافی	
اســت،	ولــی	واقعــا	اگــر	روزی	بخواهــد	بــرود	بــا	اینکه	بســیار	
ســخت	اســت	مــی	گویــم	ان	شــا	اهلل	بــه	ســالمت	بــه	کشــور	

بازگــردی.
ــت	و	 ــدر	امنی ــیم،	ق ــدردان	باش ــد	ق ــا	بای ــه	م ــروز	هم ام
آرامــش	کشــورمان	را	بدانیــم؛	خطابــم	تنهــا	بــه	جــوان	هــا	
ــواده	 ــار	خان ــن	امنیــت	و	در	کن ــدر	ای ــد	ق نیســت	همــه	بای
ــه	دختــران	هــم	ســن	و	ســال	 ــودن	خــود	را	بدانیم.مــن	ب ب
ــظ	 ــان	را	حف ــا	چادرم ــه	م ــن	ک ــم	همی ــی	گوی ــودم	م خ
کنیــم	خــودش	بــه	نوعــی	جهــاد	اســت	و	حجــاب	مــا	حتــی	

ــهیدان	اســت. ــون	ش ــر	از	خ ــده	ت کوبن
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شــمع   بــا  کــه  شــیخ بهایی  حمــام 
شــگفت انگیز خــود چهــار قــرن اســت 
ذهــن محققــان را بــه بــازی گرفتــه، 
ایــن روزهــا مــی رود تــا بــا تغییــر 
ــی از  ــام  نمای ــه تم ــود آیین ــری خ کارب
ــد. ــخ باش ــمند تاری ــن دانش ــی ای زندگ

بــه	راســتی	می	تــوان	وی	را	دانشــمندی	بــرای	تمــام	
طــول	تاریــخ	نامیــد،	عالمــی	کــه	جلوه	هــای	علــوم	
دینــی	و	طبیعــی	را	بــه	هــم	آمیختــه	بــود	بــه	نوعــی	کــه	
ــه	مســجد	امــام،	شــمعی	 ــا	تعییــن	دقیــق	قبل یــک	روز	ب
در	میــان	جهــل	عالمــان	آن	دوران	برافروخــت	و	بــه	
اختالف	هــا	پایــان	داد	و	روزی	دیگــر	تنهــا	بــا	یــک	شــمع	
ــا	دو	معمــای	شــگفت	انگیز	 حمامــی	را	بنیــان	نهــاد	کــه	ب
ــت؛	 ــازی	گرف ــه	ب ــان	را	ب ــرن	ذهــن	محقق ــار	ق خــود	چه

ــی. ــیخ	بهای 	ش
گرچــه	اصفهــان	بــه	عنــوان	مهــد	هنــر	معمــاری	زیباتریــن	
گرمابه	هــای	تــو	در	تــو	را	در	کوچــه	پــس	کوچه	هــای	
خــود	دارد	امــا	آنچــه	حمــام	شــیخ	بهایی	را	نــام	آور	ســاخته	
ــه	ســال	های	 ــی	ک ــه	نوع ــژه	آن	اســت	ب اســت	طراحــی	وی
ســال	اســت	گــرم	شــدن	ایــن	حمــام	بــه	کمــک	یک	شــمع	
ــن	شــمع	ذهــن	 ــودن	دایمــی	ای ــر	از	آن	روشــن	ب و	مهــم	ت

جهانیــان	را	بــه	خــود	مشــغول	داشــته	اســت.
ــای	 ــی	بناه ــه	برخ ــه	ک ــهور	همانگون ــی	مش ــه	نقل ــا	ب بن
تاریخــی	اصفهــان	ماننــد	منارجنبــان	در	هنــگام	کشــف	راز	
ــرای	کشــف	سیســتم	 ــالش	ب ــده	اســت،	ت آنهــا	آســیب	دی
ــن	 ــواره	روش ــی	هم ــام	یعن ــن	حم ــی	ای ــده	مهندس پیچی
بــودن	شــمع	حمــام	شــیخ	بهایــی	توســط	تعــدادی	محقــق	
ــمع	در	 ــن	ش ــی	ای ــز	خاموش ــه	ای	ج ــز	نتیج ــی،	نی خارج

ــت. ــته	اس برنداش

روشــن بــودن دائمــی شــمعی کــه یــک منبــع آب 
را گــرم مــی کــرد

ناصــر	طاهــری	در	ارتبــاط	بــا	رازهــای	حمــام	شــیخ	بهایــی	
اظهــار	داشــت:	گــرم	شــدن	مخــزن	حمــام	شــیخ	بهایــی	بــا	
یــک	شــمع	و	روشــن	بــودن	دائمــی	آن	مطلبــی	اســت	کــه	
ــاره	 ــوان	درب ــوز	نمی	ت ــا	هن ــدارد	ام ــود	ن ــکی	وج در	آن	ش
ــرد	و	 ــان	ک ــی	بی ــی	قطع ــوع	مطلب ــن	موض ــی	ای چگونگ
تمــام	مــوارد	بیــان	شــده	از	حدســیات	بــا	توجــه	بــه	شــواهد	

ــه	دســت	آمــده	اســت. ــی	ب پیرامون
ــزود:	 ــان	اف ــگری	اصفه ــی	و	گردش ــراث	فرهنگ ــاون	می مع
ــفالینه	 ــتم	س ــک	سیس ــه	ی ــود	دارد	ک ــال	وج ــن	احتم ای
ــزگاه	مســجد	 ــی	در	حــد	فاصــل	آبری ــه	کشــی	زیرزمین لول
ــا	روش	مکــش	 ــه	ب ــام	وجــود	داشــته	ک ــن	حم ــع	و	ای جام
طبیعــی،	گازهایــی	ماننــد	متــان	و	اکســیدهای	گوگــردی	را	
ــق	محاســبات	 ــرده	و	طب ــت	می	ک ــام	هدای ــه	حم ــه	خزین ب
ــا	طراحــی	 ــود	و	ب ــی	انجــام	داده	ب ــه	شــیخ	بهای ــی	ک دقیق
خــاص	خزینــه،	ایــن	فاضــالب	تبدیــل	بــه	گاز	متــان	شــده	
ــه	می	ســوخته	 ــا	در	مشــعل	خزین ــع	گرم ــوان	منب ــه	عن و	ب

ــت. اس

ــت  ــان مرم ــفالی در جری ــه های س ــف تنپوش کش
حمــام شــیخ بهایــی

ــه	 ــن	فرضی ــتن	ای ــر	دانس ــل	معتب ــرد:	دلی ــد	ک وی	تاکی
ــه	فرضیه	هــای	دیگــر	ایــن	اســت	کــه	در	جریــان	 نســبت	ب

مرمــت	خانــه	شــیخ	بهایــی	در	مجــاورت	ایــن	بنــا	در	کــف	
ــدا	 ــی	پی ــای	مرتبط ــفالی	و	چاه	ه ــه	های	س ــن	تنپوش زمی
شــده	اســت	ضمــن	اینکــه	بــا	مطالعــات	باستان	شناســی	در	
ایــن	منطقــه	مشــخص	شــد	کــه	فاضــالب	شــهر	اصفهــان	
توســط	لوله	هــای	جمــع	آوری	فاضــالب	وارد	خزینــه	حمــام	

می	شــده	اســت.
طاهــری	در	ارتبــاط	بــا	ســخن	برخــی	افــراد	دربــاره	اینکــه	
ایــن	حمــام	ارتباطــی	بــا	شــیخ	بهایــی	نــدارد،	بیــان	داشــت:	
در	مرتبــط	بــودن	ایــن	حمــام	بــا	شــیخ	بهایــی	هیــچ	شــکی	
ــام	در	 ــه	حم ــن	اینک ــدارد	ضم ــود	ن ــی	وج ــر	تاریخ از	نظ
محلــه	ای	قــرار	دارد	کــه	دیگــر	آثــار	مرتبــط	بــا	شــیخ	بهایی	
ــه	شــیخ	 ــه(،	خان ــه	شــیخ	بهایــی	)جمال همچــون	عصارخان
بهایــی	و	مــوارد	دیگــر	مرتبــط	بــا	زندگــی	ایــن	فــرد	نیــز	در	

همیــن	محلــه	قــرار	داد.

ــیخ  ــام ش ــزن حم ــدن مخ ــرم ش ــف راز گ کش
ــمع ــک ش ــا ی ــی ب بهای

امــا	معمــای	دیگــر	ایــن	حمــام	ایــن	اســت	کــه	چگونــه	یک	
شــمع	می	توانــد	یــک	مخــزن	آب	را	گــرم	کنــد؟

ــس	از	3۰۰	 ــرع	مشــهدی	پ ــک	مخت ــر	ی ــال	های	اخی در	س
ــی	 ــی،		فرضیات ــیخ	بهای ــام	ش ــازی	حم ــبیه	س ــا	ش ــال	ب س
ــازی	 ــبیه	س ــراح	ش ــاخت،	ط ــرح	س ــاط	مط ــن	ارتب درای
ــه	 ــع	آب	گرماب ــه	منب ــی	مدعــی	شــد	ک حمــام	شــیخ	بهای
ــال	 ــه	ط ــن	ک ــه	ای ــه	ب ــا	توج ــوده	و	ب ــال	ب ــیخ	بهایی	از	ط ش

شمعهایی بر فراز زندگی دانشمند اصفهانی/
موزه شیخ بهایی ساخته می شود

فاطمه کازرونی
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رســاناترین	فلــز	انتقــال	گرمــا	اســت،	بــا	حــرارت	کــم	انرژی	
ــت. ــده	اس ــرم	می	ش ــع	گ ــد	و	آب	منب ــادی	تولی زی

 سرنوشــت حمــام شــیخ بهایــی؛ از کاربــری گرمابه 
تــا مــوزه 

ــورد	 ــان	م ــش	همچن ــال	پی ــا	۴۰	س ــیخ	بهایی	ت ــام	ش حم
اســتفاه	مــردم	محــل	بــوده	اســت	و	بــر	ایــن	مبنــا	در	طــول	
ــازهای	 ــاخت	و	س ــذاری،		س ــان		گ ــس	از	بنی ــرن	پ ــار	ق چه
زیــادی	در	آن	انجــام	و	معمــاری	زیبــای	ایــن	حمــام	تاریخی	
را	زیــر	ســوال	بــرده	بــود،		بــر	ایــن	اســاس	دو	مرحلــه	مرمت	
ــه	نخســت	تنهــا	 ــرای	آن	در	نظــر	گرفتــه	شــد	کــه	مرحل ب
بــرای	برداشــتن	الحاقــات	اضافــی	و	رفــع	مشــکالت	ناشــی	
ــوده	 از	بــی	برنامگــی	در	حفاظــت	از	ایــن	حمــام	تاریخــی	ب

اســت.
بــا	توجــه	بــه	شــخصیت	خــاص	شــیخ	بهایــی	کــه	در	علــوم	
مختلــف	طبیعــی	مهــارت	داشــته	اســت	و	بــه	نوعــی	نابغــه	
ــیخ	 ــی	رود	ش ــار	م ــود	انتظ ــوب	می	ش ــود	محس دوران	خ
ــل	 ــاید	تبدی ــود	و	ش ــارج	ش ــی	خ ــاق	گمنام ــی	از	مح بهای
حمــام	شــیخ	بهایــی	بــه	یــک	مــوزه	دربــاره	ایــن	دانشــمند	
ــا	 ــاط	ب ــی	در	ارتب ــراث	فرهنگ ــم	می ــن	تصمی ــی	برتری نام

ــد. ــام	باش ــن	حم ــری	ای کارب
ــال	 ــال	های	س ــا	س ــی	ت ــمند	نام ــن	دانش ــره	ای ــی	مقب حت
ــب	 ــه	اغل ــی	ک ــه	نوع اســمی	از	شــیخ	بهایی	در	برنداشــت	ب
زائــران	حــرم	رضــوی	از	نــام	و	نشــان	ســنگ	قبــر	مرمریــن	
بــدون	نــام	وی	در	میانــه	حــرم	امــام	رضــا	از	یکدیگــر		پــرس	
ــد	کــه	خوشــبختانه	در	دو	ســال	گذشــته	 و	جــو	مــی	کردن
نــام	ایــن	دانشــمند	در	کنــار	مقبــره	وی	قــرار	گرفتــه	اســت.

حمــام شــیخ بهایــی، آیینــه تمــام نمــای زندگــی 
دانشــمند ایرانــی

ــا	بازســازی	 ــاط	ب ــراث	فرهنگــی	اصفهــان	در	ارتب ــر	می مدی
ــر،	 ــگار	مه ــا	خبرن ــو	ب ــت	و	گ ــی	در	گف ــیخ	بهای ــام	ش حم
اظهــار	داشــت:	در	ارتبــاط	بــا	مرمــت	آثــار	تاریخــی	اصفهان	
عزمــی	جــدی	در	پیــش	گرفته	ایــم	و	در	چهــار	ماهــه	
نخســت	امســال	۴3۰	طــرح	بــه	صــورت	ضربتــی	تصویــب	
ــه	دوم	 ــرای	مرحل ــه	اج ــت	ک ــرا	اس ــال	اج ــده	و	در	ح ش

ــه	اســت. ــن	جمل ــی	از	ای ــیخ	بهای ــام	ش ــت	حم مرم
وی	بــا	بیــان	اینکــه	دو	نظــر	در	ارتبــاط	بــا	بازســازی	
حمــام	شــیخ	بهایی	وجــود	داشــته	اســت،	افــزود:	برخــی	از	
کارشناســان	معتقــد	بــه	بازســازی	حمــام	بــا	همــان	کاربری	
قبلــی	هســتند	امــا	بقیــه	معتقدنــد	کــه	شــانیت	ایــن	حمام	
بــه	نــام	دانشــمندی	همچــون	شــیخ	بهایــی	اســت	و	بــر	این	
اســاس	بــا	توجــه	بــه	مباحــث	فرهنگــی	مطــرح	در	ارتبــاط	
ــکل	 ــه	ش ــام	ب ــت	حم ــی،	الزم	اس ــمند	نام ــن	دانش ــا	ای ب

ــا	شــیخ	بهایــی	احیــاء	شــود. مــوزه	ای	در	ارتبــاط	ب
فریــدون	اللهیــاری	ابــراز	داشــت:	بدیــن	ترتیــب	در	شــورای	
فنــی	اســتان	و	ســازمان	میــراث	فرهنگــی	کشــور	چندیــن	
ــث	و	 ــس	از	بح ــد	و	پ ــزار	ش ــاط	برگ ــن	ارتب ــه	در	ای جلس
گفت	وگوهــای	بســیار	میــان	طرفیــن،	طــرح	تبدیــل	حمــام	

بــه	مــوزه	مــورد	توافــق	قــرار	گرفتــه	و	تصویــب	شــد.

مرحلــه دوم مرمــت حمام شــیخبهایی در ســال ۹۷ 
ــود ــاز می ش آغ

وی	ابــراز	داشــت:	هــم	اکنــون	تاییدیــه	احیــای	ایــن	حمــام	
بــه	شــکل	مــوزه	یــا	مرکــز	فرهنگــی	را	در	اختیــار	داریــم	و	

امیدواریــم	مرحلــه	دوم	مرمــت	را	در	ســال	۹۷	آغــاز	کنیــم.
مدیــرکل	میــراث	فرهنگــی	اصفهــان	اضافــه	کــرد:	مرمــت	
ــم	 ــرار	داده	ای ــال	ق ــای	امس ــام	را	در	برنامه	ریزی	ه ــن	حم ای
و	امیدواریــم	بودجــه	خــوب	و	مناســبی	در	راســتای	تکمیــل	
مرمــت	و	احیــای	حمــام	شــیخ	بهایــی	در	ســال	جــاری	اخذ	

کنیــم.
نکتــه	مهــم	اینکــه	آب	دیگ	هــای	حمــام	شــیخ	بهایــی	تــا	
اواســط	دوره	پهلــوی	بــا	شــعله		شــمع	بــه	جــوش	می	آمــده	
اســت	امــا	اکنــون	ایــن	سیســتم	کارآیــی	نــدارد	کــه	دالیــل	
مختلفــی	از	جملــه	تخریــب	سیســتم	انرژِی	رســانی	در	
بخــش	هــای	مختلــف	در	ایــن	ارتبــاط	مطــرح	بــوده	اســت.
امــا	یکــی	از	مشــهورترین	دالیــل	بیــان	شــده	بــرای	
ــه	 ــت	ک ــن	اس ــام	ای ــن	حم ــمع	ای ــعله	ش ــی	ش خاموش
ــار	 ــه	و	قاج ــان	صفوی ــی	در	زم ــان	خارج ــدادی	از	محقق تع
ــه	راز	شــمع،	بخشــی	از	ســازه		را	اصلــی	 ــردن	ب ــرای	پــی	ب ب
ــوش	شــده	 ــن	حمــام	خام ــس	از	آن،	شــمع	ای ــب	و	پ تخری

ــت. اس
ــری	 ــه	نظــر	ام ــن	سیســتم	گرمایشــی	ب ــای	ای ــکان	احی ام
غیرممکــن	مــی	رســد	و	رازی	اســت	کــه	پــس	پــرده	زمــان	
پنهــان	اســت	امــا	نمادســازی	از	ایــن	سیســتم	امــکان	پذیــر	

اســت.

آســیب زیاد بــه حمــام شــیخ بهایــی در طــول ۴۰۰ 
ــال فعالیت س

اهلل	یــاری	در	ارتبــاط	بــا	امــکان	بازســازی	بخش	هــای	قدیمی	
ــی	 ــتم	لوله	کش ــا	سیس ــه	ب ــی	ک ــد	بخش	های ــام	مانن حم
خــاص	و	توســط	شــمع،	گرمــای	الزم	بــرای	حمــام	را	فراهــم	
ــراز	داشــت:	ایــن	حمــام	در	گــذر	 می	ســاخته	اســت	نیــز	اب

زمــان	آســیب	بســیاری	دیــده	اســت	چراکــه	بــا	۴۰۰	ســال	
ــتفاده	 ــورد	اس ــز	م ــش	نی ــال	پی ــا	3۰	س ــداوم	ت ــت	م فعالی
ــول	دوران		 ــاس	در	ط ــن	اس ــر	ای ــوده	و	ب ــردم	ب ــوم	م عم
ــده	 ــاق	ش ــه	آن	الح ــادی	ب ــد	و	زی ــای	زای ــف	بخش	ه مختل

ــت. اس
ــه	نخســت	 ــاس	در	مرحل ــن	اس ــر	ای ــه	ب ــان	اینک ــا	بی وی	ب
بازســازی	تمامــی	ایــن	الحاقــات	زایــد	بــا	زحمــت	
ــی	از	 ــت:	بخش	های ــد،	گف ــته	ش ــان	برداش ــیاری	از	می بس
لوله	کشــی	های	ســفالی	معــروف	در	سیســتم	خــاص	
گرمایشــی	حمــام	شــیخبهایی	در	مرحلــه	اول	مرمــت	ایــن	

ــد. ــف	ش ــام	کش حم

امــکان کشــف سیســتم گرمایشــی حمــام شــیخ 
ــت ــه دوم مرم ــی در مرحل بهای

مدیــرکل	میــراث	فرهنگــی،	صنایــع	دســتی	و	گردشــگری	
ــن	سیســتم	 ــان	داشــت:	اســتفاده	از	ای ــان	بی اســتان	اصفه
ــه	و	 ــان	رفت ــش	از	می ــل	در	۱۰۰	ســال	پی گرمایشــی	حداق
حمــام	کامــال	تغییــر	شــکل	یافتــه	اســت	امــا	امیدواریــم	در	
مرحلــه	دوم	مرمــت	بــه	بخــش	اصلــی	و	سیســتم	طراحــی	
شــده	توســط	شــیخبهایی	بــرای	ایــن	حمــام	دســت	پیــدا	

کنیــم.
ــفه،	 ــوم	فلس ــه	در	عل ــت	ک ــمندی	اس ــی	دانش ــیخ	بهای ش
ــه	 ــت	و	مجموع ــر	داش ــات	تبح ــت	و	ریاضی ــق،	هیئ منط
تألیفاتــی	کــه	از	او	بــر	جــای	مانــده	در	حــدود	۸۸	کتــاب	و	
رســاله	اســت،	البتــه	وی	در	میــان	عمــوم	مــردم	بــه	مهــارت	

ــت. ــروف	اس ــی	مع ــاری	و	مهندس ــی	و	معم در	ریاض
ــر	 ــا	ب ــت	و	بن ــان	درگذش ــال	۱۰3۱	ه.ق	در	اصفه وی	در	س
ــن	 ــی	ب ــد	مطهــر	حضــرت	عل وصیــت	خــودش	جــوار	مرق
موســی	الرضــا	علیــه	الســالم	جنــب	مــوزه	آســتان	قــدس	
ــان	و	 ــام	اصفه ــجد	ام ــاری	مس ــت،	معم ــده	اس ــن	ش دف
ــی	نســبت	مــی	 ــه	شــیخ	بهای مهندســی	حصــار	نجــف	را	ب
دهنــد،		همچنیــن	تعیین	قبله	مســجد	امــام	خمینــی	)ره(	و	
پایــان	دادن	بــه	جدالــی	کــه	مدت	هــا	در	بــاره	تعییــن	قبلــه	
ــاعت	 ــاخت	س ــن	س ــت	و	همچنی ــود	داش ــکان	وج ــن	م ای
آفتابــی	در	حــرم	امــام	رضــا	)ع(	را	بــه	وی	نســبت	داده	انــد.
حمــام	شــیخ	بهایــی	کــه	تاریــخ	ســاخت	آن	را	ســال	۱۰۶۵	
ایــن	 ســاخته	های	 مشــهورترین	 از	 می	کننــد	 عنــوان	
دانشــمند	اســت	کــه	در	شــعاع	۱۰۰	متــری	جنــوب	گنبــد	
نظــام	الملــک	)جنــوب	مســجد	جامــع	عتیــق(	در	محلــه	ای	

ــرار	دارد. ــه	»دردشــت«	ق مشــهور	ب
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

حجــت االســام غفــارزاده 
یکــی از فعــاالن تولیــد و 
اشــتغال در قــم اســت کــه 
ــت وارد  ــاس روحانی ــا لب ب
ایــن عرصــه شــده و در 
کنــار فعالیــت صنعتــی، 
در ســطوح عالــی حــوزه 

می کنــد. تحصیــل 

کارگــری	بــا	لبــاس	طلبگــی	مــزه	دیگــری	
دارد.	ایــن	طعــم	شــیرین	را	می	تــوان	
در	چهــره	مصمــم	و	بــی	غــل	و	غــش	
ــر)ص(،	 ــاس	پیامب ــا	لب ــه	ب ــردی	ک پیرم
ــد	 ــری	و	تولی ــدار	کارگ ــه	از	م ــک	لحظ ی
خــارج	نشــده	و	عرق	جبیــن	خــود	را	دوات	
ــری	خــود	 ــه	ســنگین	هدایتگ ــم	وظیف قل

ــرد. ــوح	درک	ک ــه	وض ــت،	ب ــرده	اس ک
حجــت	االســالم	حســین	غفــارزاده	همــان	
ــت	 ــود	دس ــا	وج ــه	ب ــت	ک ــه	ای	اس طلب
یابــی	بــه	مــدارج	علمــی	مناســب	در	حوزه	
ــال	در	رأس	 ــش	از	۴۰	س ــم،	بی ــه	ق علمی
ــوت	و	اراده	 ــا	ق ــینی	ب ــش	ماش ــد	کف تولی
ــد. ــت	می	کن ــزی	فعالی ــر	انگی ــین	ب تحس
گفت	وگــوی	بــا	ایــن	روحانــی	فعــال	در	
عرصــه	تولیــد	و	اشــتغال	بدین	شــرح	اســت؛

قبــول داریــد فاصلــه بیــن آدم 
ــردن  ــت ک ــش درس ــاختن و کف س

ــت؟ ــاد اس ــی زی خیل
ــت	 ــه	تربی ــی	ک ــکالی	دارد	کس ــه	اش چ
کــردن	را	دوســت	دارد	کفــش	هــم	بســازد.	
معمــار	خــوب،	دنیــا	و	آخرتــش	را	باهــم	و	
درســت	می	ســازد.	همچنیــن	معمــاری	را	

ــردم. هــم	خــدا	دوســت	دارد	و	هــم	م

ــان  ــتر روحانیون کارش ــوالً بیش معم
درس خوانــدن اســت؟

بلــه!	امــا	فرامــوش	نکنیــم	کــه	همــه	
انبیــاء	و	اولیــاء	الهــی	در	کنــار	هدایتگــری،	
اصــاًل	 می	کردنــد.	 هــم	 کارگــری	
و	 می	کــرد	 اثــر	 موعظه	شــان	 اگــر	
ــه	 ــده	ای	پابرهن ــه	دل	ع ــان	ب حرف	هایش
می	نشســت	بــه	دلیــل	بندگــی	خــدا،	
ــود. ــان	ب ــت	بازویش ــن	و	هم ــرق	جبی ع
ــال	 ــدن	و	م ــاور	دارم	درس	خوان ــد	ب هرچن
شــدن	و	هدایــت	درســت	مــردم،	یــک	نوع	

عملگــی	بــرای	خداســت.

ــم  ــر ه ــه و منب ــه موعظ ــما ب ش
؟ ســید می ر

بلــه!	نمی	گــذارم	مشــغله	ها	گرفتــارم	
کنــد.	از	هــر	فرصتــی	بــرای	انتقــال	
اطهــار)ع(	 ائمــه	 روایــات	 و	 کرامــات	
اســتفاده	می	کنــم.	حتــی	تبلیــغ	هــم	

مــی	روم	و	دوســت	دارم	میــان	مــردم	
باشــم.	تــا	اآلن	کــه	در	خدمــت	شــما	
ــه	لطــف	خــدا	در	هرجایــی	کــه	 هســتم	ب
رفتــم	مســجد	ســاخته	و	اگــر	خــدا	قبــول	
ــینیه	را	 ــجد	و	حس ــل	۱2	مس ــد	حداق کن

بــه	ســرانجام	رســانده	ام.
	

ــکل  ــی ش ــه زمان ــما چ ــدی ش تولی
ــت؟ گرف

گــروه	تولیــدی	مــا	بیــش	از	۴۰	ســال	
اســت	در	زمینــه	تولیــد	چکمــه	دو	رنــگ،	
ــواع	دیگــر	کفــش	فعــال	اســت	 گیــوه	و	ان
ــش	 ــت	کف ــزار	جف ــل	۴	ه ــه	حداق و	روزان

تولیــد	می	کنیــم.

پس خیلی قدیمی هستید؟
ــدی	 ــه	تولی ــومین	کارخان ــاید	س ــه	ش بل

ــیم. ــم	باش ــینی	در	ق ــش	ماش کف

مدیریــت  فقــط  کارگاهتــان  در 
ــم  ــان ه ــاً خودت ــا واقع ــد ی می کنی
ــود  ــد و وارد گ ــاال می زنی ــتین ب آس

؟ ید می شــو
ــش	را	 ــد	کف ــم	تولی ــر	و	ب ــام	زی ــن	تم م
ادبیــات	طلبگــی	 بــه	 اگــر	 می	دانــم.	
ــش	 ــد	کف ــده	در	تولی ــد	بن ــاب	کنی حس
بــه	درجــه	اجتهــاد	رســیده	ام.	بــاور	کنیــد	
آن	قــدر	کــه	بــرای	تولیــد	وقــت	گذاشــته	ام	
ــک	 ــیدم	اآلن	ی ــث	می	رس ــه	درس	و	بح ب

ــودم. ــرایط	ب ــع	الش ــد	جام مجته

هیچ وقت به فکر دنبال پست و ریاست 
بوده اید؟

ــن	 ــال	م ــی	دنب ــه	می	گوی ــی	را	ک این	های
ــتاندار	 ــاور	اس ــی	مش ــن	زمان ــد.	م بوده	ان
قضــاوت	 کرســی	 بــر	 بــودم.	 ســابق	
هــم	نشســته	ام.	بمانــد	کــه	خیلــی	از	

پیشــنهادات	را	هــم	نپذیرفتــه	ام.

ــت  ــر دول ــوق بگی ــاال حق ــا ح ت

؟ یــد ه ا د بو
بنـده	ریالی	بابت	ایـن	نوع	کارهـا	نگرفته	ام.	
چـون	کسـی	کـه	حقـوق	می	دهـد	دیگـر	
نمی	توانـد	حقـوق	بگیـر	باشـد.	خیالتـان	
راحت	تا	حـاال	از	هیچ	جا	حقـوق	نگرفته	ام.

ــا  ــردم م ــرا م ــما چ ــر ش ــه نظ ب
از کاالی ایرانــی کمتــر اســتقبال 

؟ می کننــد
ــی	 ــل	جــو	روان ــه	دلی ــه	نظــرم	بیشــتر	ب ب
اســت	کــه	علیــه	کاالی	ایرانــی	وجــود	دارد	
ــی	 ــس	ایران ــوارد	جن ــب	م ــه	در	اغل وگرن
ــه	 ــر	از	مشــابه	خارجــی	نیســت.	البت کمت
ــوب	 ــس	خ ــه	جن ــاد	را	دارم	ک ــن	اعتق ای
زمیــن	نمی	مانــد	و	باالخــره	مشــتری	

خــودش	را	پیــدا	می	کنــد.

شــما گرفتــار یکــه تــازی کاالهــای 
خارجــی در صنــف خــود نیســتید؟
عرصه	هــا	 همــه	 در	 چینی	هــا	 البتــه	
ــد.	 ــل	کرده	ان ــد	کشــور	را	مخت بســتر	تولی
ــینی	 ــش	ماش ــت	کف ــون	در	صنع ــا	چ ام
تولیــد	کننــدگان	خــوب	و	ماهــری	داریــم	
ــت	 ــی	رقاب ــای	خارج ــا	رقب ــم	ب می	توانی
کنیــم	و	مــردم	هــم	بــه	مــا	اعتمــاد	دارنــد.

کمــی هــم از مشــکالت تولیــد 
بگوییــد؟

مشــکل	بــزرگ	تولیــد	کشــور	نبــود	
تســهیالت	ارزان	قیمــت	اســت.	واقعــاً	
وام	می	گیرنــد	 بابــت	 کــه	 ســودهایی	
غیرمنصفانــه	اســت	و	کمــر	تولیــد	را	

. می	شــکند
ــدون	 ــد	ب ــاد	تولی ــی	اقتص ــرایط	فعل در	ش
ــه	 ــرای	اینک ــم	ب ــا	ه ــدارد.	م ــا	ن وام	معن
ــه	 ــور	ب ــد	را	حفــظ	کنیــم	مجب خــط	تولی
گرفتــن	وام	2۷	درصــد	شــدیم	واقعــاً	اگــر	
ــا	 ــا	ب ــکاری	بانک	ه ــل	و	هم ــورد	تعام در	م
ــد،	 ــی	نیفت ــاق	خوب ــدگان	اتف ــد	کنن تولی
مشــکالت	زیــادی	دامن	گیــر	اقتصــاد	

کشــور	می	شــود.
یکـی	از	مشـکالت	جامعـه	بیـکاری	فراگیر	
غفـارزاده	 آقـا	 حـاج	 اینجـا	 )در	 اسـت	

می	کنـد(... قطـع	 را	 صحبت	هایـم	
بیــکاری	بــرای	کســانی	اســت	کــه	دنبــال	
ــه	کار	 ــر	روحی ــتند.	آدم	اگ ــکاری	هس بی
کــردن	و	کارگــری	داشــته	باشــد	همیشــه	
کار	هســت.	مــرد	بایــد	با	مشــکالت	دســت	
و	پنجــه	نــرم	کنــد	و	راحــت	طلب	نباشــد.	
آدم	اگــر	هــدف	داشــته	باشــد	بیــکار	

نمی	مانــد.
	

شـما مگـر روحانـی نیسـتید، چـرا 
نپوشـیدید؟ نعلیـن 

بنــده	نعلیــن	را	هــم	دوســت	دارم.	امــا	قبل	
ــتم	و	 ــر	هس ــم،	کارگ ــه	باش ــه	طلب از	اینک
ــی	 ــی	روم	و	حت ــف	م ــای	مختل ــم	جاه دائ
ــم	 ــم	نمی	توان کارهــای	ســاختمانی	می	کن
ــه	 ــم.	ب ــدون	کفــش	راحــت	فعالیــت	کن ب
همیشــه	 »گیوه	هایــم	 قمی	هــا	 قــول	

ــت«. ــیده	اس ورکش

مگــر کارهــای ســاختمانی هــم 
؟ می کنیــد

بلـه	در	عرصـه	سـاختمان	های	مسـکونی	و	
سـازمانی	و	انبوه	سـازی	هم	فعال	بـوده	و	عضو	

انجمـن	انبوه	سـازان	هسـتم.

ــی  ــه کفش ــوب چ ــش خ ــک کف ی
ــت؟ اس

کفشــی	کــه	از	مــواد	اولیــه	خالــص	باشــد	
ــی	و	 ــن	دی.	اُ.	پ ــاختش	از	روغ ــرای	س و	ب
پــودر	مناســب	اســتفاده	شــود	عمــر	و	
دوام	زیــادی	دارد	و	بــا	ارگانیــک	بــدن	هــم	

ــازگاری	را	دارد. ــن	س بهتری

را  آینـده صنعـت کفـش ماشـینی 
می بینیـد؟ چطـور 

ــوب	 ــی	خ ــده	خیل ــدا	آین ــف	خ ــه	لط ب
تولیــد	 زیرســاخت	های	 اســت.	چــون	
ــده	 ــدوار	کنن ــاده	و	امی ــاًل	آم ــم	کام در	ق
ــه	یــک	موضــوع	اعتقــاد	 اســت.	شــخصاً	ب
دارم	و	می	گویــم	همــه	ایــران	یــک	طــرف،	
قــم	یــک	طــرف؛	قــم	شــهری	اســت	کــه	
ــد	 ــوی	رش ــادی	و	معن ــاظ،	م ــه	لح از	هم
خواهــد	کــرد	و	آینــده	این	شــهر	درخشــان	
اســت.	در	صنعــت	کفــش	ماشــین	هــم	که	

سال	هاســت	حــرف	اول	را	می	زنــد.

حرف آخر؟
ــوکل	 ــه	خــدا	ت ــم	ب ــه	مســئوالن	می	گوی ب
کــرده	و	بــه	جوانــان	ایرانــی	اعتمــاد	کننــد	
و	کار	را	بــه	آنهــا	بســپارند.	گــره	کــور	
اقتصــادی	مــا	بــا	اجــرای	اقتصــاد	مقاومتی	

ــود. ــاز	می	ش ــان	ب ــتان	جوان ــه	دس و	ب

طلبه ای با گیوه های ورکشیده/ فعال در تولید کفش با لباس روحانیت
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

مــردم خراســان در کمــک رســانی بــه 
ــای  ــه ه ــواره رتب ــات هم ــات عالی عتب
اول کشــوری را دارنــد و ایــن بــار 
دلدادگانــی بــا بســته بنــدی ســنگ هــا 
بــرای حرمیــن اهــل بیــت)ع( تــاش دارنــد تــا در ایــن امــر 

ســهیم باشــند.

ــان	جــاری	می	شــود،	 ــر	زب ــار	کــه	ب نامــش	زیباســت...	هــر	ب
اشــک	ها	بی	اختیــار	حلقــه	می	زننــد.	واژه	ای	پنــج	حرفــی	امــا	
دارای	دنیایــی	از	مفهــوم	و	معرفــت...	واژه	ای	سراســر	از	عشــق	
و	ایثــار...		»کربــال«	واژه	ای	کــه	کــودک	و	بــزرگ	را	بــه	خــود	
می	کشــاند.	ایــن	ســرزمین	عشــق	جاذبــه	ای	اســت	کــه	هیــچ	
ــی	 ــه	طریق ــس	ب ــر	ک ــز	از	آن	نیســت	و	ه ــای	گری ــی	را	پ دل

ــد. ــالش	می	کن ــرای	وصــال	حرمــش	ت ب
یکــی	نوکــری	عاشــقانش	را	می	کنــد...	یکــی	بــرای	رســیدن	
ــذری	می	دهــد	و	دیگــری	هــم	آنچــه	در	 ــن	ن ــه	بین	الحرمی ب
ــه	 ــتی	ک ــه	راس ــذارد.	ب ــالص	می	گ ــق	اخ ــوان	دارد	در	طب ت
ایــن	عشــق،	افســانه	نیســت	بلکــه	حقیقتــی	زیباتــر	از	تمامی	
ــال	 ــت	کرب ــقان	دش ــن	است:»عاش ــای	روی	زمی ــت	ه واقعی

ــد«. ــرای	دلدادگــی	خــواب	ندارن ب
و	امــا	عاشــقانه	های	خراســان	جنوبــی	جایــی	رنــگ	می	گیــرد	
ــالش	 ــت،	ت ــدون	چشم	داش ــای	ب ــا	کمک	ه ــده	ای	ب ــه	ع ک
می	کننــد	تــا	صحــن	حــرم	بی	بــی	دو	عالــم	فاطمه	زهــرا)س(	
ــرای	 ــبانه	ب ــای	ش ــاید	درده ــه	ش ــرادی	ک ــود.	اف ــل	ش تکمی
دســت	های	پینه	بسته	شــان	توانــی	باقــی	نگذاشــته	امــا	
بــاز	هــم	در	بســته	بندی	ســنگ	لحظــه	ای	غافــل	نمی	شــوند	
ــده	 ــال،	عق ــه	کرب ــه،	ســنگ	های	ارســالی	ب ــد	ک ــن	امی ــه	ای ب

ــاز	کنــد. دلشــان	را	ب
ــه	ائمــه	ســخن	 ــا	از	عشــق	ب ــه	بپرســی	تنه از	اهدافشــان	ک
ــرای	دل	کار	 ــا	ب ــین)ع(	تنه ــران	حس ــن	نوک ــد.	ای می	گوین
ــا	ســنگ،	حصــار	ســنگی	شــهوت	های	نفســانی	 ــد	ت می	کنن
را	از	بیــن	ببــرد.	آری،	ایــن	افــراد	نوکــری	می	کننــد	تــا	
آقایــی	ببیننــد.	خدمــت	می	کننــد	تــا	رأفــت	ببینــد.	عشــق	

ــد. ــق	بمانن ــا	عاش ــد	ت می	ورزن
	

طعم شیرین عاشقی برای شهید کربال
عبــاس	قاســمی	از	دلتنگــی	هایــش	بــرای	امــام	حســین)ع(	
می	گویــد	و	می	افزایــد:	هــر	قطعــه	ســنگ	کــه	بــرای	ارســال	
ــر	می	شــود. ــم	هوایــی	ت ــال	بســته	بندی	می	کنــم،	دل ــه	کرب ب
ــج	ســال	گذشــته	کار	بســته	بندی	 ــه	از	پن ــان	اینک ــا	بی وی	ب
ــم،	 ــی	ده ــام	م ــات	را	انج ــات	عالی ــه	عتب ــال	ب ســنگ	و	ارس
ــا	 ــه	ب ــرا	ک ــدارد	چ ــتگی	ن ــم	خس ــن	کار	برای ــد:	ای می	افزای

ــده	اســت. ــن	ش عشــق	عجی
ــم	 ــال	ه ــه	کاش	می	توانســتم	در	کرب ــان	اینک ــا	بی ــمی	ب قاس
ــه	نجــف	 ــنگ	ها	ب ــن	س ــد:	ای ــم،	می	افزای ــم	کن ــری	آقای نوک
اشــرف،	صحــن	حضــرت	فاطمــه	زهــرا)س(	کربــالی	معلی	و	

ــود. ــال	می	ش ــم	ارس ــه	بنی	هاش ــن	عقیل صح
وی	بـا	بیـان	اینکـه	انگیـزه	بنـده	از	بسـته	بندی	سـنگ	بـرای	
عتبـات	عالیـات	تنها	عشـق	بـه	ائمـه	اطهـار	اسـت،	می	افزاید:	

بـرای	خدمـت	بـه	ائمـه	اطهار	سـر	از	پـا	نمی	شناسـم.
ــادی	در	 ــای	زی ــون	معجزه	ه ــه	تاکن ــان	اینک ــا	بی ــمی	ب قاس
ــار	 ــه	اطه ــرای	ائم ــر	کاری	ب ــد:	ه ــده	ام،	می	گوی ــی	دی زندگ

انجــام	شــود،	بی	پاســخ	نمی	مانــد.

سنگ هایی که گره گشایی می کنند
حمــزه	کاظمــی	یکــی	دیگــر	از	افــرادی	کــه	در	بســته	بنــدی	
ــد:	 ــارکت	دارد	می	افزای ــات	مش ــات	عالی ــرای	عتب ــنگ	ب س

ــج	ســال	 ــات	را	از	پن ــات	عالی ــرای	عتب بســته	بندی	ســنگ	ب
ــرده	ام. ــروع	ک ــته	ش گذش

وی	پاســخ	ایــن	ســؤال	مبنــی	بــر	اینکــه	»اهدافتــان	از	ایــن	
کار	چیســت؟	«	را	بــا	قطعــه	شــعری	پاســخ	می	دهــد:	»کاش	
ــاری	 ــو	ی ــالن	ت ــو	و	طف ــم/	از	ت ــان	کاری	کنی ــم	آن	زم بودی
ــو	 ــدیم/	در	رکاب	ت ــی	ش ــی	م ــم	کربالی ــا	ه ــم/	کاش	م کنی

ــی	شــدیم«. ــی	م فدای
کاظمــی	می	افزایــد:	کاش	می	توانســتم	بیــش	تــر	ایــن	بــرای	
ســرورم	نوکــری	کنــم،	امــا	بــاز	هــم	خوشــحالم	کــه	ســعادت	

ــته	ام. ــنگ	ها	را	داش ــته	بندی	س بس
وی	بــا	بیــان	اینکــه	تنهــا	عشــق	بــه	ائمــه	اطهــار	باعــث	شــد	
کــه	دل	در	گــرو	ایــن	راه	داشــته	باشــم،	می	گویــد:	در	ایــن	راه	
تاکنــون	شــاهد	گره	گشــایی	بســیاری	در	زندگــی	ام	بــوده	ام.

ــهود	 ــت	مش ــن	اس ــزه	ممک ــد:	معج ــه	می	ده ــی	ادام کاظم
ــی	 ــان	موفقیت	های ــی	انس ــه	در	زندگ ــن	ک ــا	همی ــد	ام نباش
ــد،	معجــزه	 ــا	نجــات	یاب ــد	و	از	بســیاری	از	گرفتاری	ه رخ	ده

ــت. ــه	اس ــورت	گرفت ص
وی	بــا	بیــان	اینکــه	تاکنــون	چندیــن	بــار	بــه	عتبــات	عالیات	
ــرای	بازســازی	 ــار	ب ــد:	همچنیــن	چندیــن	ب رفتــه	ام،	می	گوی

ــازم	 ــال	ع ــه	کرب ــت	ب ــه	اهل	بی ــت	ب ــه	و	خدم ــات	مقدس عتب
شــده	ام.

	
خدمتمان عشق است و دیگر هیچ

حســین	کاظمــی	و	یکــی	دیگــر	از	خدمت	گــزاران	ائمــه	
اطهــار	بــوده	کــه	می	گویــد:	قریــب	بــه	ســه	ســال		اســت	کــه	

ســعادت	نوکــری	ائمــه	اطهــار	نصیبــم	شــده	اســت.
وی	رضــای	خــدا	و	خدمــت	بــه	ائمــه	را	از	جملــه	اهــداف	خود	
بــرای	ایــن	امــر	عنــوان	می	کنــد	و	می	گویــد:		قطعــه	هــر	کار	

خیــری	ذخیــره	ای	بــرای	آخــرت	می	شــود.
کاظمـی	گفـت:	عمومـاً	هـر	کاری	کـه	انسـان	انجـام	می	دهد	
بـرای	رضـای	خـدا	و	ذخیـره	آخرت	اسـت	چـرا	که	هـر	کاری	

کـه	انجـام	شـود	بـرای	انسـان	ذخیره	می	شـود.
اســماعیل	برزگــر	می	گویــد:	بــرای	بــار	اول	کــه	بــه	
کار	 ایــن	 شــدم	 متوجــه	 رفتــم،	 ســنگ	 بســته	بندی	

دارد. بــر	 در	 زیــادی	 هزینه	هــای	
ــره	تشــکیل	 ــی	چندنف ــم	گروه ــالش	کردی ــد:	ت وی	می	افزای
ــام	 ــت	انج ــدون	چشم	داش ــگان	و	ب ــن	کار	را	رای ــم	و	ای دهی
ــان	 ــی	گروهم ــی	کوتاه ــی	خیل ــازه	زمان ــه	در	ب ــم	ک دهی

نمایش ارادت به اهل بیت/ عشق حسین )ع( دستمزد کارمان است
فاطمه زیراچی
رقیه رحمتی راد
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

ــد. ــکیل	ش تش
ــت	 ــن	خدم ــدف	ای ــت	را	ه ــه	اهل	بی ــق	ب ــا	عش ــر	تنه برزگ
بــزرگ	عنــوان	می	کنــد	و	می	گویــد:	عشــق	بــه	امــام	

حســین)ع(	از	کودکــی	در	رگ	هایــم	جــاری	اســت.

تا زنده ام نوکری می کنم
ســنگ	های	 کننــده	 حمــل	 هــم	 مهــرور	 حبیــب	
ــال	 ــد:	از	س ــه	می	گوی ــت	ک ــراق	اس ــه	ع ــده	ب بسته	بندی	ش
۹2	بــرای	عتبــات	عالیــات	بــه	طــور	رایــگان	و	یــا	بــا	تخفیــف	

ــرده	ام. ــل	ک ــنگ	حم س
ــادی	 ــت	زی ــر	و	برک ــن	کار	خی ــه	از	ای ــان	اینک ــا	بی ــه	وی	ب ک
ــق	 ــون	موف ــد:	تاکن ــت،	می	افزای ــده	اس ــی	ام	ش ــد	زندگ عای
شــده	ام	چندیــن	بــار	بــه	ایــن	مــکان	مقدســه	ســنگ	ببــرم.
مهــرور	بــا	بیــان	اینکــه	عــالوه	بــر	حمــل	ســنگ،	بــا	کامیونم	
ــد:	 ــم،	می	گوی ــه	جــا	می	کن ــران	را	جــا	ب در	بین	الحرمیــن	زائ
ــین)ع(	 ــام	حس ــا	ام ــری	آق ــده	ام	در	نوک ــه	زن ــی	ک ــا	زمان ت

ــم. ــی	نمی	کن کوتاه
	

ارسال ۲۰ هزار مترمربع سنگ به عتبات عالیات
معــاون	فنــی	مهندســی	و	پشــتیبانی	ســتاد	بازســازی	عتبات	
ــال	 ــدای	س ــرد:	از	ابت ــان	ک ــی	بی ــان	جنوب ــات	خراس عالی
ــات	 ــه	عتب ــنگ	ب ــع	س ــزار	مترمرب ــون،	2۰	ه ــته	تاکن گذش

ــت. ــده	اس ــال	ش ارس
محمدرضــا	الهــی	ادامــه	داد:	ایــن	ســنگ	ها	از	نــوع	گرانیــت،	
گل	پنبــه	ای،	گرانیــت	ســبز	یشــمی	و	گرانیــت	ســبز	کاهــوی	

اســت.
ــدان،	 ــادن	نهبن ــنگ	ها	از	مع ــن	س ــه	ای ــان	اینک ــا	بی وی	ب
درح،	درمیــان	اســتخراج	می	شــود،	افــزود:	همچنیــن	بعــد	از	
ــی	 ــهرک	صنعت ــای	ش ــته	بندی	در	کارخانه	ه ــرآوری	و	بس ف

ــات	ارســال	می	شــود. ــات	عالی ــه	عتب ــد	و	سربیشــه	ب بیرجن
بنــا	بــه	گفتــه	الهــی،	ایــن	ســنگ	ها	بــه	کربــال،	نجــف	اشــرف	
صحــن	بی	بــی	فاطمــه	زهــرا	)س(،	کاظمیــن،	ســامرا	و	ســید	

محمــد	ارســال	می	شــود.
معــاون	فنــی	مهندســی	و	پشــتیبانی	ســتاد	بازســازی	
ــت	 ــه	ثب ــاره	ب ــا	اش ــی	ب ــان	جنوب ــات	خراس ــات	عالی عتب
ــرد:	 ــان	ک ــات	بی ــام	عتب ــه	ن ــدان	ب ــنگ	نهبن ــدن	س مع
معــدن	عتبــات	ابتــدا	یــک	محــدوده	بیــن	دو	معــدن		بــوده	
کــه	در	ســال	۱3۹۰	بنــام	ســتاد	بازســازی	عتبــات	عالیــات	

ــد. ــت	ش ثب
ــن	 ــرداری	ای ــه	بهره	ب ــه	پروان ــه	در	گام	اولی ــان	اینک ــا	بی وی	ب
معــدن	شــش	ســاله	بــوده	اســت،	افــزود:	پروانــه	بهره	بــرداری	
ــر	 ــال	دیگ ــرای	۱۵	س ــل،	ب ــیر	مراح ــد	از	س ــدن	بع ــن	مع ای

تمدیــد	شــد.
الهــی	از	فعالیــت	2۵	نفــر	نیــرو	در	معــدن	ســنگ	بــه	عتبــات	
عالیــات	خبــر	داد	و	گفــت:	بــه	طــور	کلــی	در	پروســه	
ــورت	 ــه	ص ــر	ب ــات	۱۵۰	نف ــات	عالی ــه	عتب ــنگ	ب ــال	س ارس

غیرمســتقیم	فعالیــت	می	کننــد.

 کمــک ۴.۵ میلیــارد تومانــی مــردم خراســان 
ــات ــات عالی ــه عتب ــی ب جنوب

ــی	 رئیــس	ســتاد	بازســازی	عتبــات	عالیــات	خراســان	جنوب
ــرده	 ــالم	ک ــگاران	اع ــا	خبرن ــو	ب ــن	در	گفتگ ــش	از	ای ــز	پی نی
بــود:	تعهــد	اســتان	بــرای	بازســازی	عتبــات	عالیــات		ســاالنه	

ــارد	تومــان	اســت. 3	میلی
ــی	 ــان	جنوب ــردم	خراس ــرد:	م ــوان	ک ــده	عن ــی	جوین 	موس
ــان		 ــون	توم ــارد	و	۵۰۰	میلی ســال	گذشــته		بیــش	از	۴	میلی
ــن	نشــان	از	 ــه	ای ــد	ک ــرده	ان ــات	کمــک	ک ــات	عالی ــه	عتب ب
ارادت	و	محبــت	مــردم	ایــن	اســتان	بــه	اهــل	بیــت	عصمــت	

و	طهــارت	)ع(	دارد.
ــان	 ــا	بی ــتان	ب ــات	اس ــات	عالی ــازی	عتب ــتاد	بازس ــس	س رئی
اینکــه	وضعیــت	اقتصــادی	مــردم	ایــن	اســتان	خوب	نیســت،	
گفــت:	وضعیــت	عمومــی	اســتان	نیــز	بــه	واســطه	2۰ســال	
خشکســالی	وضعیــت	مناســبی	نیســت	و	جمعیــت	اســتان	
۷3۰هــزار	نفــر	اســت	امــا	مــردم	مؤمــن	خراســان	جنوبــی	در	
بحــث	بازســازی	عتبــات	عالیــات	در	ســطح	کشــور	پیشــتاز	

هســتند.
وی	اضافــه	کــرد:	ســنگ	هــای	معادن	اســتان	بــرای	اســتفاده	
در	بازســازی	عتبــات	عالیــات،	فــرآوری	و	بســته	بنــدی	مــی	
شــوند	و	بخــش	حمــل	و	نقــل	اســتان	بــرای	انتقــال	آنهــا	بــه	

عــراق	فعــال	اســت.
وی	عنــوان	کــرد:	صنایعــی	از	قبیــل	معمــاری	و	نجــاری	هــم	
بــه	کمــک	آمــده	انــد	و	از	ظرفیــت	نیــروی	کار	و	متخصصیــن	

امــر	نیــز	بــه	خوبــی	اســتفاده	مــی	شــود.
جوینــده	گفــت:	در	ســاخت	بنــای	صحــن	حضــرت	فاطمــه	
زهــرا	)س(	مــردم	خراســان	جنوبــی	نقــش	پررنگــی	داشــتند	
و	بــرای	ایــن	طــرح	حــدود	2۰	میلیــارد	تومان	ســنگ	ارســال	

کردیــم.
ــزود:	 ــه	طــرح	فــروش	خشــت	هــای	طــال	اف ــا	اشــاره	ب وی	ب
ــتاز	 ــرح	پیش ــن	ط ــهدا	در	ای ــای	ش ــواده	ه ــون	خان ــم	اکن ه
هســتند	و	مــردم		هــم	مــی	تواننــد	بــا	خریــداری	هــر	خشــت	
طــال	بــه	قیمــت	3	میلیــون	تومــان	در	ترفیــع	ســازی	گنبــد	

حــرم	امــام	حســین	)ع(	همــکاری	کننــد.
ــه	واســطه	محرومیــت	هــا	هیــچ	 مــردم	ایــن	دیــار	اگرچــه	ب
ندارنــد	امــا	دلــی	آغشــته	از	عشــق	دارنــد	کــه	بــرای	خدمــت	
ــه	ائمــه	همیشــه	بــی	تابــی	مــی	کنــد.	مــردم	ایــن	خطــه	 ب
ــی	 ــام	م ــه	مش ــواره	ب ــا	را	هم ــی	ه ــر	دلدادگ ــری	عط کوی

ــد. ــی	خــوش	نیای ــی	وفای ــه	ب ــا	مذاقشــان	ب رســانند	ت
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اعتبـارات قطـره چکانی برای مرمـت بقعـه میراثی امیربنـده کاچای رونـد اجرای 
ایـن پـروژه را بـا کنـدی همـراه کـرده و ایـن بقعـه امـروز چشـم بـه راه همـکاری 

اوقـاف، میـراث فرهنگی و مسـئوالن شهرسـتان اسـت.

بافتـی که بـا گذشـت قرن ها هنـوز نیز به عنـوان یـادگار اعصـار تاریخـی دزفول به 
حیـات خـود ادامـه می دهـد امـا در چند سـال اخیـر شـاهد از بیـن رفتـن و تخریب 

بخش هـای مهمـی از بناهـای بـاارزش در ایـن مجموعـه تاریخـی بوده ایم.

خورشـید کـه از قلـه بلندتریـن کوه هـا طلـوع می کنـد، هنگامـه سـفر اسـت، سـفر 
بـه سـرزمین چهارفصـل کهگیلویـه و بویراحمـد کـه طبیعـت بر هـر گوشـه از آن 
نقشـی دیگرگونه نگاشـته اسـت با آمیـزه ای از رنگ هـای دلبرانه کـه در دل کوه ها 
و جنگل هـا حک شـده، در چشـمه ها جوشـیده، در رودها خروشـیده و در آبشـارها 

سـرازیر شـده است.

نگاهـی به بافـت تاریخی شـیراز به عنـوان اصیـل ترین بافـت خاورمیانه نشـان می 
دهـد که بـرای جهانی شـدن آن باید مدیریت یکپارچـه در این منطقـه رقم بخورد.

میــرٍاث ایــــران
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اعتبــارات قطــره چکانــی بــرای مرمــت  
بقعــه میراثــی امیربنــده کاچــای رونــد 
اجــرای ایــن پــروژه را بــا کنــدی همراه 
کــرده و ایــن بقعــه امــروز چشــم بــه راه 
ــراث فرهنگــی و  ــاف، می همــکاری اوق
اســت. شهرســتان  مســئوالن 

عصــر	یــک	روز	تعطیــل	بــه	قصــد	دیــدن	یکــی	از	بقعــه	هــای	
میراثــی	شــرق	گیــالن	بــه	ســمت	کالچــای	مــی	روم،	بقعــه	
ــورده	و	 ــراش	خ ــای	ت ــتون	ه ــود،	س ــی	ش ــه	م ــه	گفت ای	ک
ــط	 ــوده	و	توس ــه	ب ــقف،	یکپارچ ــی	س ــیرهای	چوب ــر	ش س
اســتادکاران	گیالنــی	ســاخته	شــده	اســت.	دیــدن	بقعــه	ای	
کــه	هنــوز	معمــاری	بومــی	گیــالن	را	حفــظ	کــرده	و	بســان	
معمــاری	امامــزاده	هــای	فــالت	ایــران	صاحــب	گنبــد	و	مناره	
نشــده	و	هنــوز	ســفال	چیــن	اســت،	خالــی	از	لطــف	نیســت.

	
بقعــه ای کــه از گزنــد تخریــب و نوســازی هــای بــی 

هویــت در امــان مانــد
ــن	 ــس	از	مســجد	ای ــاالن«	و	پ ــی	ب ــتان	»ب ــی	دهس در	حوال
روســتا،	مــی	بایــد	بــه	ســمت	»خاناپشــتان«	رفــت.	تابلــوی	
ــزادگان	 ــه	امام ــه	بقع ــی	ب ــه	منته ــه	ای	کوچ ــگ	و	رو	رفت رن
»امیــر	احمــد	و	امیــر	حیــدر«	را	نشــانه	رفتــه	اســت.	آنگونــه	
ــه	 ــه	ب ــه	بقع ــی	ب ــاده	دسترس ــد،	ج ــی	گوین ــی	م ــه	اهال ک
ــدم	 ــن	ع ــک	همی ــی	ش ــت.	ب ــده	اس ــفالت	ش ــی	آس تازگ
ــب	و	 ــد	تخری ــای	از	گزن ــن	بن ــا	ای دسترســی	ســبب	شــده	ت
نوســازی	هــای	بــی	هویــت		معمــاری	بومــی	در	امــان	بمانــد.
حــدود	یــک	کیلومتــر	جلوتــر،	درختــان	آزاد	تنومنــد	شــاخه	
ــمان	 ــه	آس ــاران	ب ــور	و	ب ــای	ن ــه	تمن ــود	را	ب ــد	خ ــای	بلن ه
ــن	 ــان	کهنســال	آزاد	مهمتری ــن	درخت ــد.	همی ــته	ان برافراش
شــاخصه	بقعــه	هــای	گیــالن	اســت	کــه	متاســفانه	در	

ــد. ــی	برن ــان	را	م ــا	سرهایش ــازی	ه نوس

ــل،	 ــتان	مح ــه	گورس ــتان،	و	در	میان ــجد	خاناپش ــد	از	مس بع
ــردر،	 ــی	س ــای	طالی ــاره	ه ــه	من ــه	اگرچ ــت	ک ــه	ای	اس بقع
نمــای	اصالــت	بقعــه	را	ربــوده،	ولی	خوشــبختانه	بنــای	اصلی	

بقعــه	دســتخوش	تغییــر	نشــده	اســت.
ســکوت	گورســتان	را	جیرجیــرک	هــای	پنهــان	شــده	
ــر	 ــه،	کارگ ــه	بقع ــک	ب ــکند.	نزدی ــی	ش ــان	آزاد	م الی	درخت
جوانــی	مشــغول	دیــوار	چینــی	اســت	و	ســایه	درختــان	پیــر	
و	تنومنــد،	خنــکای	دلچســبی	را	بــه	وی	هدیــه	مــی	دهنــد.
ضلــع	شــرقی	ایــوان	بقعــه	اما،	داربســت	کشــی	شــده	و	تیرک	
هــا	و	نــرده	هــای	چوبــی	بخشــی	از	بقعــه	را	از	مــکان	اصلــی	
ــن	 ــت	ای ــاط	مرم ــز	گوشــه	حی ــای	قرم ــد	و	آجره درآورده	ان
بقعــه	بــه	ســیاق	معمــاری	بومــی	گیــالن	را	نویــد	مــی	دهــد.	
ــه	 ــه	ب ــته	ای	ک ــده	و	نوش ــرم	زده	ش ــی	ح ــر	در	اصل ــی	ب قفل

زایــران	اخطــار	مــی	دهــد	مراقــب	باشــند.
	

بناهای تاریخی هویت هر جامعه است
اگرچــه	رنــگ	روی	دیوارهــا،	نشــانی	از	اینکــه	ایــن	بقعــه	هــم	
ــای	 ــی	ه ــالن	نقاش ــرق	گی ــای	ش ــه	ه ــان	بقع روزگاری	بس
دیــواری	بــا	مضامیــن	مذهبــی	داشــته	اســت،	دارد.	امــا	مینــو	
خاکپــور	ایــن	نظــر	را	رد	مــی	کنــد	و	مــی	گویــد:	تنهــا	ســند	
معرفــی	ایــن	بنــای	تاریخــی	عصــر	قاجــار،	کتــاب	»از	آســتارا	
تــا	اســتراباد«	منوچهر	ســتوده	بــوده	کــه	وی	در	مشــاهداتش	
در	دهــه	۱3۴۰	خورشــیدی	حرفــی	از	نقاشــی	دیــواری	ایــن	

بقعــه	نــزده	اســت.

عضــو	هیــأت	علمــی	دانشــگاه	علــم	و	فرهنــگ	گیــالن	درباره	
مشــخصات	ایــن	بنــا	نیــز	مــی	گویــد:	ســتون	هــای	تــراش	
خــورده	ایــن	بقعــه	و	متفــاوت	بــودن	کنــده	کاری،	بــی	نظیــر	
ــی	 ــام	بان ــا	ن ــر	روی	ســر	ســتون	یکــی	از	ســتون	ه اســت.	ب
نجــار	»اســتانه	مبارکــه	اســتاد	ابراهیــم	ولــد،	اســتاد	عبــاس	
علــی	نجــار«	قیــد	شــده	و	از	تاریــخ	درج	شــده	یعنــی	»ســنه	
ــه	 ــده،	ب ــه	امیربن ــت	بقع ــویم	قدم ــی	ش ــه	م ۱32۷«	متوج

ــه	بازمــی	گــردد. دوران	قاجاری
خاکپــور	نــرده	هــا	و	درهــای	چوبــی	تــراش	خــورده	ایــن	بقعه	
را	نیــز	بســیار	زیبــا	توصیــف	مــی	کنــد	و	مــی	افزایــد:	بقعــه	
ــی	 ــدام	دارای	دو	لنگــه	م ــر	ک ــه	ه ــی	ک دارای	دو	ورودی	اصل
باشــد.	کــه	یکــی	از	آنهــا	در	چوبــی	و	قدیمــی	و	دیگــری	فلزی	
کــه	متاخــر	بــوده	و	بــرای	حفــظ	امنیــت	تعبیــه	شــده	اســت.	
در	کل	بنــا	تنهــا	یــک	پنجــره	در	قســمت	غربــی	بیــن	دو	در	

ــره	دارد. ورودی	مقب
ــوان	در	 ــار	ای ــا	دارای	چه ــه	بن ــان	اینک ــا	بی ــن	ب وی	همچنی
ــوده	و	دیــواری	چوبــی	بیــن	دو	مدفــن	قــرار	 چهــار	جهــت	ب
ــاورت	 ــه	و	در	مج ــل	بقع ــد:	در	داخ ــی	کن ــح	م دارد،		تصری
دیوارهــا	بــا	فواصــل	معیــن	ســتون	هــای	چوبــی	واقــع	شــده	
کــه	عمومــا	یــک	ســر	تیرهــای	ســقف	بــر	روی	ایــن	ســتون	
هــا	قــرار	داشــته	و	ســر	دیگــر	آن	بــر	روی	ســتون	هــای	ایــوان	
ــه	 ــوان	بقعــه	کــه	ب ــی	اطــراف	ای ــد	و	طارمــی	چوب ــرار	دارن ق
صــورت	مشــبک	بــا	گــره	هشــت	ضلعــی	و	مربعــی	بــه	ارتفاع	

۵۰	ســانتی	متــر	ســاخته	شــده	انــد.

میـراث ایــران

اعتبارات قطره چکانی مرمت بقعه امیربنده 
کالچای/اوقاف همکاری کند مهری 

شیرمحمدی
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خاکپــور	ضمــن	ابــراز	خرســندی	از	مرمــت	ایــن	بنــا	تاکیــد	
ــی	 ــای	هویت ــنامه	ه ــی	شناس ــای	تاریخ ــد:	بناه ــی	کن م
هســتند	کــه	بــه	صــورت	امانــت	و	نــه	میــراث	بــه	جــا	مانــده	
از	نیــاکان	بــه	مــا	رســیده	و	مــا	وظیفــه	داریــم	از	شناســنامه	
هــای	هویتــی	خــود	بخوبــی	مراقبــت	کــرده	و	بــه	نســل	های	
آتــی	برســانیم	و	امیــدوارم	مرمــت	ایــن	بنــا	بــا	نظــارت	میراث	

ــا	اصالــت	بنــا	حفــظ	شــود. فرهنگــی	صــورت	گرفتــه	ت
	

ــراث  ــوی می ــی از س ــار کاف ــص اعتب ــدم تخصی ع
ــی  فرهنگ

ــا	 ــکاری	کــه	مرمــت	بقعــه	امیربنــده	را	برعهــده	دارد	ب پیمان
ــل	 ــه	دلی ــته	ب ــال	گذش ــه	در	س ــن	بقع ــه	ای ــه	اینک ــاره	ب اش
ــید	 ــی	نرس ــات	اجرای ــه	عملی ــدک	ب ــه	ان ــص	بودج تخصی
ــا،	 ــات	امن ــی	هی ــا	هماهنگ ــاری	ب ــال	ج ــد:	در	س ــی	گوی م
ــا	 ــراردادی	ب ــاف	شهرســتان	رودســر	ق ــداری	و	اداره	اوق فرمان
اداره	کل	میــراث	فرهنگــی	منعقــد	شــد	کــه	هرچنــد	اعتبــار	
آن	ناکافــی	اســت،	امــا	تــالش	داریــم	باکمــک	هیــات	امنــا	و	

ــم. ــت	کنی ــه	را	مرم ــن	بقع ــاف	ای اوق
ــا	 ــه	را	ب ــن	بقع ــت	ای ــه	مرم ــرآورد	هزین ــرزاد	ب ــران	مه کام
احتســاب	هزینــه	هــای	ســال	گذشــته	۴۰۰میلیــون	تومــان	
اعــالم	و	مــی	افزایــد:	مبلــغ	قــرارداد	بــا	میــراث	فرهنگــی	2۰	
ــا	کســر	بیمــه	و	مالیــات	تنهــا	 میلیــون	تومــان	اســت	کــه	ب
مــی	تــوان	هزینــه	خریــد	آجــر	قرمــز	را	از	شهرســتان	مراغــه	

تامیــن	کــرد.
مهـرزاد	بیشـترین	آسـیب	در	بقعـه	امیربنـده	را	نشسـت	پی،	
ناشـاقول	شـدن	سـتون	هـای	اصلـی	عنـوان	کـرد	و	ادامه	می	
دهـد:	فرسـودگی	مصالح	در	دیوار	کرسـی،	سـقف	و	شـیروانی	
سـفال	بقعه	مشـهود	اسـت	و	نفوذ	رطوبـت	در	اثر	آب	بـاران	به	

داخـل	بنا	موجـب	پوسـیدگی	چوب	ها	شـده	اسـت.
ــح	 ــاره	و	تصری ــی	اش ــه	مرمت ــات	اولی ــه	برخــی	از	اقدام وی	ب
ــده	و	 ــک	نگهدارن ــرای	ج ــا	اج ــه	اول	ب ــد:	در	مرحل ــی	کن م
تمهیــدات	حفاظتــی	تمامــی	ســتون	هــا	و	نــرده	هــا	شــماره	
گــذاری	شــد	تــا	بتوانیــم	بــه	دیــوار	کرســی	و	برچیــدن	آن	و	
اجــرای	مجــدد	بــا	آجــر	قرمــز	ســنتی	2۰	در	2۰	اقــدام	کنیم.
مهــرزاد	در	پاســخ	بــه	ایــن	ســوال	کــه	تکلیــف	ســتون	هــای	
ــد:	ســتون	هــای	 ــی	پوســیده	چــه	مــی	شــود	مــی	گوی چوب
ایــن	بقعــه	یکســان	نیســت	یعنــی	هــر	اســتادکار	بــه	فراخــور	
هنــر	دســت	خود،	بــه	یــک	شــکلی	ســتون	هــا	را	تــراش	داده	

اســت.
بــه	گفتــه	او	ســتون	هــای	در	ورودی	تــراش	هــای	بیشــتری	
ــان	بخشــی	از	 ــرور	زم ــه	م ــه	ب ــوده	ک ــگ	خــورده	ب دارد	و	رن

ــبختانه	 ــت.	خوش ــه	اس ــن	رفت آن	از	بی
ــوده	و	 ــالم	ب ــا	س ــتون	ه ۸۰	درصــد	س
ــه	در	 ــا	ک ــتون	ه ــیده	س ــش	پوس بخ
ــم	و	 ــی	داری ــوده	برم ــی	ب ــل	کرس داخ
بخــش	ســالم	مانــده	را	دوبــاره	بــه	بنــا	
الحــاق	مــی	کنیــم	کــه	شــکل	ســنتی	

ــرود. ــن	ن ــا	از	بی بن
ــای	 ــرده	ه ــورد	ن ــه	در	م ــر	بقع مرمتگ
ــار	مــی	 ــا	هــم	اظه ــی	مشــبک	بن چوب
کنــد:	پــس	از	اجــرای	۴	طــرف	کرســی	
بقعــه	و	تــراز	نمــودن	کــف،	تمــام	
ــود	 ــای	خ ــق	در	ج ــا	را	دقی ــتون	ه س
ــل	 ــا	را	در	مح ــرده	ه ــته	و	ن ــه	داش نگ
اصلــی	قــرار	مــی	دهیــم.	خوشــبختانه	
ــالم	 ــه	س ــای	بقع ــرده	ه ــد	ن ۹۰	درص
ــت	 ــک	مرم ــد	ی ــا	نیازمن ــت	و	تنه اس
ــاوت	 ــه	تف ــد	ک ــت	هرچن ــی	اس جزئ
ــد،	 ــی	ه ــان	م ــا	نش ــبکه	ه ــکل	ش ش
ــض	 ــال	تعوی ــا	قب ــرده	ه ــی	از	ن بخش

ــت. ــده	اس ش
	

لزوم بهره گیری از ظرفیت خیران 
ــن	 ــای	ای ــات	امن ــای	هی ــی	از	اعض یک
بقعــه	مــی	گویــد:	هیــات	امنــای	ایــن	
بقعــه	و	۶	روســتای	مجــاور	تــالش	دارد	
از	محــل	نــذورات	مــردم	بــرای	مرمــت	
بقعــه	میراثــی	امیربنــده	اســتفاده	
ــکاری	 ــد	هم ــن	نیازمن ــه	ای ــد	ک کنن
اداره	اوقــاف	و	امــور	خیریــه	شهرســتان	

ــت. ــر	اس رودس
پورقربــان	بــه	درآمــد	بــاالی	ایــن	بقعــه	

اشــاره	و	مــی	افزایــد:	اعضــای	هیــات	امنــا	آمادگــی	دارنــد	که	
ــذورت	 ــرای	بازســازی	و	مرمــت	بقعــه	امیربنــده	از	محــل	ن ب
ــد	 ــه	درآم ــی	از	آنجــا	ک ــد	ول ــه	اســتفاده	کنن ــرات	بقع و	خی
ــز	 ــاف	شهرســتان	واری ــه	حســاب	اداره	اوق ــه	مســتقیم	ب بقع
مــی	شــود،	تــالش	داریــم	با	نظــر	مســاعد	رئیــس	ایــن	اداره	از	
محــل	اعتبــارات	عمرانــی	اوقــاف	بــرای	مرمــت	بقعــه	هزینــه	

کنیــم.
وی	بــا	تأکیــد	برلــزوم	بهــره	گیــری	از	کمــک	خیــران	بــرای	
مرمــت	ایــن	بقعــه	میراثــی،	خاطرنشــان	مــی	کنــد:	مرمــت	
بناهــای	میراثــی	در	راســتای	جــذب	گردشــگری	مذهبــی	بــه	

درآمــد	منطقــه	هــم	کمــک	مــی	کنــد	و	در	همیــن	راســتا	از	
مســئوالن	اســتان	بــه	ویــژه	نماینــده	شهرســتان	رودســر	در	

مجلــس	انتظــار	همراهــی	داریــم.
	

اعتبار ۳۰ میلیونی برای مرمت بنای تاریخی
معــاون	اداره	کل	میــراث	فرهنگــی،	صنایــع	دســتی	و	
گردشــگری	گیــالن	دربــاره	ایــن	بقعــه	میراثــی	مــی	گویــد:	
بقعــه	میراثــی	امیراحمــد	و	امیرحیــدر	از	معــدود	بقعــه	هایــی	
ــرات	در	 ــتخوش	تغیی ــوز	دس ــبختانه	هن ــه	خوش ــت	ک اس

ــت. ــده	اس ــی	نش ــاری	بوم معم
ــه	در	 ــن	بقع ــده	ای ــد:	پرون ــی	ده ــه	م ــی	ادام ــی	جهان ول
ــرای	ثبــت	در	فهرســت	بناهــای	میراثــی	 ــان	مــاه	۱3۸2	ب آب
کشــور	بــه	ســازمان	میــراث	فرهنگــی	کشــور	ارســال	شــد	و	
خوشــبختانه	بــه	شــماره	۱۰۵۸۸	در	لیســت	بناهــای	میراثــی	
کشــور	بــه	ثبــت	رســیده	اســت.	بنابرایــن	اجــازه	هیــچ	گونــه	

ــا	نوســازی	داده	نمــی	شــود. ــب	و	ی تخری
وی	بـر	حفاظـت	از	بناهـای	میراثـی	تاکیـد	و	می	افزاید:	سـال	
گذشـته	اعتباری	برای	مرمت	این	بقعه	کددار	شـد	و	توانستیم	
مرمت	ایـن	بنا	را	آغاز	کنیم.	خوشـبختانه	امسـال	نیز	اعتباری	
بـه	مبلـغ3۰	میلیـون	تومـان	بـرای	مرمت	ایـن	بقعـه	میراثی	
درنظـر	گرفته	شـده	که	امیدواریـم	بتوانیم	اعتبارات	بیشـتری	

جـذب	و	مرمـت	بنا	را	تکمیـل	کنیم.
معاونــت	اداره	کل	میــراث	فرهنگــی،	صنایــع	دســتی	و	
گردشــگری	گیــالن	خواســتار	همــکاری	بیشــتر	هیــات	امنــا	
و	اوقــاف	شهرســتان	رودســر	مــی	شــود	و	مــی	گویــد:	اگرچــه	
بنــا	ثبــت	میراثــی	اســت،	ولــی	متولــی	بناهــای	مذهبــی	اداره	

ــاف	اســت. اوق
جهانــی	ابــراز	امیــدواری	مــی	کنــد	هماننــد	بقعــه	هــای	میراثی	
روســتاهای	متعلــق	محلــه	و	لیالمــان	الهیجــان	که	هیــات	امنا	
و	خیریــن	نیــز	بخشــی	از	هزینــه	مرمــت	را	تامیــن	کردنــد،	این	

بقعــه	نیــز	مــورد	توجــه	اهالــی	منطقــه	قــرار	گیرد.
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ــیراز  ــی ش ــت تاریخ ــه باف ــی ب  نگاه
بافــت  تریــن  اصیــل  عنــوان  بــه 
خاورمیانــه نشــان مــی دهــد کــه بــرای 
جهانــی شــدن آن بایــد مدیریــت یکپارچــه در ایــن منطقــه 

ــورد. ــم بخ رق

بافــت	تاریخــی	در	مســاحتی	حــدود	3۶۰	هکتــار	قــرار	دارد.	
ــون	 ــداری	چ ــای	نام ــه	بناه ــا	ب ــیراز	تنه ــی	ش ــت	تاریخ باف
ــازار	و	 ــک،	مســجد،	ب ــر	المل ــوام،	مســجد	نصی نارنجســتان	ق
ــیر،	 ــازار	مش ــرا	و	ب ــی،	س ــارت	کاله	فرنگ ــل،	عم ــام	وکی حم
مدرســه	خــان	و...	خالصــه	نمــی	شــود	بلکــه	در	ایــن	بافــت		

ــود	دارد. ــه	را	در	خ ــا	قاجاری ــه	ت ــاری	از	دوره	زندی آث
از	مجمــوع	ســه	هــزار	اثــر	تاریخــی	کــه	در	فــارس	ثبــت	ملی	
ــرار	دارد.	 ــی	ق ــت	تاریخ ــر	در	باف ــه	۴۰۰	اث ــک	ب ــده،	نزدی ش
بافــت	تاریخــی	شــیراز	بــه	دلیــل	ظرفیتهــا	و	پتانســیلی	کــه	

ــی	شــود. ــد	ثبــت	جهان دارد	مــی	توان
چنــد	مانــع	بــر	ســرراه	ثبــت	جهانــی	بافــت	تاریخــی	شــیراز	
ــی	حــد	و	 ــه	توســعه	ب ــوان	ب ــی	ت ــه	م ــه	از	آن	جمل اســت	ک
انــدازه	ایــن	بافــت	و	تغییــر	معمــاری	آن	اشــاره	کــرد.	امــا	بــا	
ایــن	وجــود	انتظــار	مــی	رود	کــه	راهکارهــای	اساســی	بــرای	
ثبــت	جهانــی	ایــن	بافــت	تاریخــی	مــورد	توجــه	قــرار	گیــرد.
ــزد	ثبــت	جهانــی	شــد	امــا	 ســال	گذشــته	بافــت	تاریخــی	ب
برخــی	از	کارشناســان	بــر	ایــن	باورنــد	کــه	نگهــداری	از		خانه	
هــای	تاریخــی	یــزد	بــه	ســه	دلیــل	بســیار	ســاده	تــر	از	بافــت	

تاریخــی	شــیراز	اســت.
اول	اینکــه	آن	قــدر	کــه	در	خانــه	هــای	بافــت	تاریخی	شــیراز	
تزئینــات	بــه	کار	رفتــه،	در	بافــت	تاریخــی	یــزد	بــه	کار	نرفتــه	

اســت	.
ــی	و	خشــتی	 ــزد	هــم	نمــای	کاه	گل ــت	ی ــی	باف نمــای	بیرون
ــی	 ــت	تاریخ ــری	باف ــای	آج ــا	نم ــه	ب ــه	در	مقایس ــت	ک اس
ــر	 ــه	ت ــم	هزین ــر	و	ک ــاده	ت ــیار	س ــداری	آن	بس ــیراز،	نگه ش

ــت	. اس
ــن	 ــت	دارد	و	آن	ای ــم	دخال ــری	ه ــل	دیگ ــه	عام ــا	البت اینج
اســت	کــه	در	بافــت	تاریخــی	یــزد،	مــردم	آن	را	تــرک	نکــرده	
ــع	دســتی	 ــن	شــهر،	صنای ــردم	ای ــه	م ــدازه	ک ــد.	همــان	ان ان

ــد. ــرده	ان ــداری	ک خــود	را	نگه
ــل	 ــوان	اصی ــه	عن ــه	از	آن	ب ــت	تاریخــی	ک ــا	باف در	شــیراز	ام
تریــن	بافــت	تاریخــی	خاورمیانــه	یــاد	مــی	شــود	از	ســاکنان	
قدیمــی	آن	خالــی	شــده	و	عوامــل	متعــدد	باعــث	شــده	ایــن	

ــی	 ــای	اجتماع ــیب	ه ــر	از	آس ــی	پ ــه	محل ــل	ب ــت	تبدی باف
ــود. ش

چــه	چیــزی	بافــت	تاریخــی	شــیراز	را	از	همــه	بافــت	هــای	
تاریخــی	شــهرهای	کهــن	کشــور	متمایــز	مــی	کنــد.	البتــه	
ــن	 ــم	از	همی ــی	ه ــان	پارس ــای	زب ــل	ه ــرب	المث ــی	ض برخ
بافــت	مــی	آینــد.	ماننــد	»چاردیــواری،	اختیــاری«	که	ریشــه	
ــت	تاریخــی	شــیراز	 ــای	باف ــه	ه ــرای	خان در	ســبک	درون	گ

دارد.
ــت	تاریخــی	 ــا	باف ــراث	فرهنگــی	در	رابطــه	ب ــال	می ــک	فع ی
شــیراز	گفــت:	در	ایــن	بافــت	نزدیــک	بــه	۴۰۰	خانــه	تاریخی	
وجــود	دارد	کــه	بــه	ثبــت	ملــی	رســیده	کــه	ایــن	امر	یکــی	از	
دالیــل	اصلــی	شــاخص	بــودن	بافــت	تاریخــی	شــیراز	اســت.
علیرضــا	گل	گلــی	افــزود:	بــر	خــالف	شــهرهای	دیگــر	کشــور	
ــا	تارعنکبوتــی	ســاخته	شــده	 ــه	صــورت	شــطرنجی	ی کــه	ب

انــد،	بافــت	تاریخــی	شــیراز	یــک	هویــت	مذهبــی	دارد	.
ــه	خاطــر	اینکــه	 ــت	تاریخــی	شــیراز،	ب ــه	داد:	در	باف وی	ادام
خانــه	هــا	بــر	ســر	بقــاع	متبــرک	قــرار	نمــی	گیرنــد،	نوعــی	
بافــت	ســتاره	ای	شــکل	گرفتــه	ایــن	بــه	لحــاظ	شهرســازی	
یــک	امتیــاز	بــه	شــمار	مــی	رود،	بــر	خــالف	دیگــر	شــهرهای	
ــطرنجی	 ــا	ش ــی	ی ــاکله	ای	تارعنکبوت ــه	ش ــا	ک ــی	دنی تاریخ

ــد. دارن
ایــن	فعــال	حــوزه	میــراث	فرهنگــی	اظهــار	کــرد:	در	گذشــته	
رســم	بــوده	کــه	مــردم	شــهرهای	ایــران،	خانــه	هــای	خــود	
را	بــه	ســمت	آفتــاب	بســازند	امــا	شــیرازی	هــا	خانــه	هــای	
خــود	را	بــه	ســمت	قبلــه	مــی	ســاخته	انــد	و	همیــن	باعــث	
ــورب	 ــی	م ــیراز	کم ــی	ش ــت	تاریخ ــاختار	باف ــه	س ــده	ک ش

باشــد.
ــا	دیگــر	ظرفیتهــای	بافــت	تاریخــی	شــیراز	 وی		در	رابطــه	ب
گفــت:	عــالوه		بــر	ســاختار	بافــت،	بایــد	در	نظــر	داشــت	کــه	
یــک	ســوم	همــه	آثــار	تاریخــی	ایــران	در	فــارس	قــرار	گرفتــه	
ــارس	ثبــت	 ــر	تاریخــی	کــه	در	ف و	از	مجمــوع		ســه	هــزار	اث
ــرار	 ــت	تاریخــی	ق ــر	در	باف ــه	۴۰۰	اث ــک	ب ــی	شــده،	نزدی مل

دارد.
ــر	 ــه	از	منظ ــیراز	چ ــی	ش ــت	تاریخ ــه	باف ــان	اینک ــا	بی وی	ب
ــه	داد:	 ــی	دارد،	ادام ــگاه	مهم ــی	جای ــه	فرهنگ ــی	و	چ تاریخ
بــه	عنــوان	نمونــه	در	بافــت	تاریخــی	شــیراز	بزرگانــی	چــون	
ــان	 ــدرا	و	کس ــیرازی،	مالص ــوریده	ش ــیرازی،	ش ــظ	ش حاف

ــد. ــوده	ان ــاس	دوران	ب ــد	عب ــری	مانن دیگ
گل	گلــی	افــزود:	بافــت	تاریخــی	شــیراز	ویژگــی	هــای	مــردم	
شناســانه	خاصــی	دارد	ماننــد	کوچــه	قهــر	و	آشــتی	کــه	بــه	
خاطــر	پهنــای	بســیار	باریــک	آن	بــه	ایــن	نــام	معروف	شــده،	
ــاهچراغ	)ع(	و	 ــر	ش ــرم	مطه ــژه	ح ــه	وی ــزادگان	ب ــاع	امام بق
ــه	 آســتانه	ســید	عالالدیــن	حســین	)ع(،	آرامــگاه	ســیبویه	ب
ــرای	عــرب	هــا	دســتور	 ــار	ب عنــوان	کســی	کــه	نخســتین	ب
زبــان	نوشــت،	انبــوه	خانــه	هــای	تاریخــی	و...	ضمــن	اینکــه	
ایــن	بافــت،	یــک	بانــک	پربــار	از	معمــاری	ســبک	شــیراز	بــه	

شــمار	مــی	رود.
ــت:	 ــت	تاریخــی	شــیراز		گف ــا	مشــکالت	باف وی	در	رابطــه	ب
ایــن	بافــت		از	مشــکالت	بســیاری	رنــج	مــی	بــرد	کــه	اولیــن	
ــوان	 ــه	عن ــه	ب ــت	ک ــه	اس ــوءمدیریت	یکپارچ ــورد	آن	س م
ــرای	ســاخت	مجتمــع	 ــه	دادن	مجــوز	ب ــوان	ب ــی	ت ــه	م نمون

ــرد. ــاره	ک ــگ	و...	اش ــاد	پارکین ــاری،	ایج ــای	تج ه
وی	گفــت:	در	حــال	حاضــر	ســاخت	و	ســاز	گســترده	ای	در	
حریــم	بافــت	انجــام	شــده	که	نــه	تنهــا	حریــم	بافــت	تاریخی	
ــار	 ــی	آث ــت	جهان ــده	ثب ــث	ش ــه	باع ــرده	بلک را	مخــدوش	ک

ــه	خطــر	بیافتــد. مجموعــه	زندیــه	هــم	ب
ــیراز	 ــی	ش ــت	تاریخ ــر	باف ــارت	ب ــدم	نظ ــن	از	ع وی	همچنی

چالش های جهانی شدن اصیل ترین بافت تاریخی خاورمیانه

هادی فتحی
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انتقــاد	کــرد	و	ادامــه	داد:	بــا	توجــه	بــه	اینکــه	ایــن	بافــت	بــه	
ــی	رود	 ــه	شــمار	م ــیراز	ب ــرای	ش ــی	ب ــت	مهم ــوان	ظرفی عن
ــا	از	تخریــب	بافــت	 بایــد	همــه	دســت	بــه	دســت	هــم	داد	ت
ــت	 ــر	راه	ثب ــر	س ــود	ب ــهای	موج ــود	و		چالش ــری	ش جلوگی

ــرد. ــی	ب ــن	م ــت	را	از	بی ــی	باف جهان
گل	گلــی	بیــان	کــرد:	بــرای	بافــت	تاریخــی	شــیراز	نیــاز	بــه	
برنامــه	مدیریتــی	داریــم	تــا	بتــوان	بــه	ایــن	هــدف	رســید.

ــگاه	بافــت	تاریخــی	شــیراز	گفــت:	 ــر	پای ــان	مدی ــن	می در	ای
ــه	 ــی	از	برنام ــیراز	بخش ــهری	ش ــت	ش ــع	حفاظ ــرح	جام ط
مدیریتــی	اســت	کــه	تاثیــر	بســزایی	در	تهیــه	پرونــده	ثبــت	
ملــی	و	جهانــی	ایــن	بافــت	تاریخــی	دارد	و	امیدواریــم	بتوانیم	
ــاری	را	در	 ــدوده	3۵۷	هکت ــن	مح ــک	ای ــده	ای	نزدی در	آین

ــم. ــرار	دهی فهرســت	یونســکو	ق
حســین	عباســی	مهر	با	اشــاره	بــه	اینکــه	یکــی	از	خصوصیات	
اصلــی	ثبــت	جهانــی	شــدن	منحصــر	بــه	فــرد	بــودن	اســت،	
ــای	 ــه	ه ــاظ	خان ــه	از	لح ــیراز	چ ــی	ش ــت	تاریخ ــزود:		باف اف
تاریخــی	و	از	لحــاظ	گذرهــا	و	دیگــر	موضوعــات	نیــز	قابلیــت	
ثبــت	جهانــی	را	دارد	و	منحصــر	بــه	فــرد	اســت	امــا	در	کنــار	

ایــن	ظرفیتهــا	مشــکالتی	هــم	دارد.
ــه	 ــه	گوشــه	ای	از	مشــکالت	اشــاره	کــرد	و	ادامــه	داد:	ب وی	ب
عنــوان	نمونــه	بــرای	اینکــه	این	بافــت	تاریخــی	ثبــت	جهانی	
ــکونت	 ــش	در	آن	س ــاکنان	اصیل ــان	س ــد	همچن ــود	بای ش
ــیراز	 ــی	ش ــت	تاریخ ــفانه	در	باف ــا	متاس ــند	ام ــته	باش داش
ــه	نیســت	و	امــروزه	مهاجــران	در	ایــن	بافــت	زندگــی	 اینگون
ــن	 ــل	ای ــراد	اصی ــم	از	اف ــی	ه ــداد	کم ــه	تع ــد	البت ــی	کنن م
بافــت	هســتند	امــا	بــا	شــرایط	دشــواری	زندگــی	مــی	کننــد.

ــه	 ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــیراز	ب ــت	تاریخــی	ش ــگاه	باف ــر	پای مدی
ایــن	بافــت	تاریخــی	بــرای	ثبــت	جهانــی	شــدن	بایــد	بــاالی	
۹۵	درصــد	کالبــد	خــود	را	حفــظ	کــرده	باشــد،	اظهــار	کــرد:	
متاســفانه	بافــت	تاریخــی	شــیراز	دســتخوش	تغییــرات	
زیــادی	شــده	و	طــی	دهــه	۷۰	تاکنــون	پــروژه	هــای	بزرگــی	
در	ایــن	بافــت	ســاخته	شــده	کــه	بــه	عنــوان	چالشــی	بر	ســر	

ــی	بافــت	تاریخــی	شــیراز	اســت. راه	ثبــت	جهان
عباســی	مهــر	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	ایــن	تغییــرات	کمتــر	در	
ــهر	 ــرد:	در	ش ــان	ک ــاده،	بی ــاق	افت ــزد	اتف ــی	ی ــت	تاریخ باف
یــزد	بــرای	ثبــت	جهانــی	بافــت	مدیریــت	یکپارچــه	ای	بیــن	
میــراث	فرهنگــی،	مــردم	و	اداره	راه	و	شهرســازی	رخ	داد	امــا	
متاســفانه	در	شــهر	شــیراز	اینگونــه	نیســت	و	هرکــس	بــرای	

ــد. خــودش	کار	مــی	کن
ــه	اینکــه	کل	شــهر	تاریخــی	شــیراز	قابلیــت	 ــا	اشــاره	ب وی	ب
ثبــت	جهانــی	را	دارد،	گفــت:	در	ایــن	راســتا	ضــروری	اســت	
همــه	دســت	بــه	دســت	هــم	داده	و	بــرای	بــرون	رفت	بافــت	از	
وضعیــت	کنونــی	و	رفــع	چالشــهای	موجــود	بــر	ســرراه	ثبــت	

جهانــی	اقــدام	کــرد.

برخی از مسـئوالن تصـور می کنند که اگـر یک بنای 
تاریخـی را نگـه دارند تاریـخ را حفظ می کنند

یـک	اسـتاد	دانشـگاه	در	حـوزه	مرمـت	گفـت:	بنـای	تاریخی	
و	تـک	بنـا	همـان	چیـزی	اسـت	کـه	دوسـتان	در	شـهرداری،	
عمـران	و	بهسـازی	و	دیگـر	ادارات	به	آن	فکـر	می	کنند	اگرچه	
برخی	از	مسـئوالن	تصور	می	کننـد	که	اگر	یک	بنـای	تاریخی	
را	نگـه	دارنـد	تاریخ	را	حفـظ	می	کنند،	اما	این	تاریخی	نیسـت	

کـه	در	ذهـن	ماسـت.	تک	بنـا	تاریخ	نمی	سـازد.
امیــن	محمــودزاده	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	اگــر	تــک	بنــا	تاریــخ	
ــکان	 ــه	م ــید	را	ب ــت	جمش ــتیم	تخ ــاخت	می	توانس ــی	س م
ــه	 ــود،	ادام ــظ	ش ــخ	حف ــا	تاری ــم	ت ــل	کنی ــری	منتق دیگ
ــود	 ــف	می	ش ــته	تعری ــه	پیوس ــک	مجموع ــا	ی ــخ	ب داد:	تاری
مجموعــه	ای	کــه	فرهنــگ	ناملمــوس	درون	آن	نهفتــه	شــده	
ــه	 ــی	ک ــار	و	فرهنگ	های ــالق،	رفت ــوم،	اخ ــی	آداب	و	رس یعن
ــر	 ــل	اگ ــن	دلی ــه	همی ــوند	ب ــاری	می	ش ــر	ج ــطه	اث ــه	واس ب
یــک	خانــه	شــیرازی	را	بــا	خانــه	ای	کــه	در	اصفهــان	هســت	
مقایســه	کنیــم	شــاید	شــبیه	باشــند،	امــا	از	نظــر	فرهنگــی	

ــد ــا	هــم	ندارن شــباهتی	ب
ــا	بیــان	اینکــه	یــک	شــهر،	فرهنــگ	و	آداب	و	رســومی	 وی	ب
اســت	کــه	در	آن	جــاری	اســت	و	بایــد	تــالش	کــرد	کــه	ایــن	
ــی	از	 ــی،	تاریخ ــت	تاریخ ــزود:	باف ــود	اف ــظ	بش ــگ	حف فرهن
ــالش	 ــداری	آن	ت ــظ	و	نگه ــرای	حف ــد	ب ــه	بای شهرهاســت	ک
کــرد	امــا	متاســفانه	بافــت	تاریخــی	شــیراز	طــی	چنــد	ســال	
گذشــته	بــه	دلیــل	اجــرای	طرحهــای	مختلــف	و	بــی	توجهی	

مســئوالن	نابــود	شــده	اســت.
محمــودزاده	بیــان	کــرد:	بایــد	هــر	چــه	ســریعتر	بــرای	بــرون	
رفــت	بافــت	تاریخــی	از	ایــن	مشــکالت	و	حفــظ	و	نگهــداری	

هویــت	ایــن	بافــت	شــیراز	دســت	بــه	کار	شــد.
ــی	 ــه	ثبــت	جهان ــارس	ب حــال	کــه	مجموعــه	ساســانی	در	ف
رســیده،	مــی	تــوان	از	فرصــت	بافــت	تاریخــی	شــهر	شــیراز	
ــارس	 ــتان	ف ــی	اس ــار	جهان ــداد	آث ــا	تع ــره	جســت	ت ــز	به نی
ــد	و	از	ایــن	مســیر	هویــت	تاریخــی	شــیراز	نیــز	 افزایــش	یاب

ــرای	همیشــه	محافظــت	شــود. ب

درحالــی کــه بارهــا برجمــع آوری 
جهانــی  شــهر  از  چینــی  کاالهــای 
ــوز  ــده اماهن ــد ش ــن تأکی ــفال اللجی س
هــم بخشــی از فروشــگاه ها بــه عرضــه کاالهــای وارداتــی 
ــه کاره  ــرح نیم ــد ط ــر می رس ــه نظ ــه ب ــاص دارد ک اختص

رهاشــده اســت.

همــدان	اســتانی	زیبــا	بــا	ظرفیت	هــای	متنــوع	در	زمینه	های	
ــای	 ــا	را	از	دیدنی	ه ــی	پ ــه	وقت ــت	به	طوری	ک ــگری	اس گردش
ــتی	آن	 ــم	صنایع	دس ــر	می	گذاری ــان	فرات ــی	و	فرهنگی تاریخ

ــد. ــم	می	کن ــد	عل ق
قدمــت	برخــی	صنایع	دســتی	در	اســتان	همــدان	تــا	
ــد	 ــوان	دی ــخ	می	ت ــای	آن	را	در	تاری ــه	ردپ ــت	ک ــدی	اس ح
ــر	را	در	 ــاز	بش ــفالینه	های	دست	س ــفال	و	س ــه	س به	طوری	ک

ــم. ــرار	می	دهی ــره	ق ــن	زم ای
ــرای	 همــدان	به	عنــوان	اســتانی	کــه	جای	جــای	آن	هنــری	ب
ــب	 ــه	عق ــز	از	قافل ــتی	نی ــه	صنایع	دس ــه	دارد	درزمین عرض
نمانــده	و	حــرف	بــرای	گفتــن	دارد	تــا	آنجــا	کــه	طی	دو	ســال	
اخیــر	عنــوان	شــهر	جهانــی	ســفال	بــه	اللجیــن	و	شــهر	ملی	

مبــل	و	منبــت	بــه	مالیــر	داده	شــده	اســت.
اللجیــن	شــهر	ســفال	و	دســت	ســازه	هایی	اســت	کــه	
هنرمنــدان	ایــن	دیــار	آن	را	بــرای	معرفــی	خــود	برگزیده	انــد	
ــر	 ــا	و	معاب ــدی	خیابان	ه ــا	آذین	بن ــان	را	ب ــی	شهرش و	زیبای
امــا	 کرده	انــد	 دوچنــدان	 صنایع	دســتی	 ایــن	 توســط	
ــع	آوری	 ــر	جم ــی	ب ــر	مبن ــا	تذک ــم	باره ــفانه	علی	رغ متأس
ــان	 ــن	همچن ــی	اللجی ــهر	جهان ــی	از	ش ــفال	های	خارج س
ــتیم. ــهر	هس ــن	ش ــی	در	ای ــن	کاالهای ــود	چنی ــاهد	وج ش

ــفری	 ــکاران	س ــی	از	هم ــاق	یک ــه		اتف ــته	ب ــنبه	گذش پنج	ش
ــت	 ــک	وضعی ــا	از	نزدی ــت	ت ــن	داش ــهر	اللجی ــه	ش ــاه	ب کوت
ســاماندهی	فروشــگاه	های	عرضــه	ســفال	را	بررســی	کنــد	امــا	
ــفال	هایی	 ــود	س ــورد	وج ــم	می	خ ــه	چش ــان	ب ــه	همچن آنچ
ــود	و	 ــگاه	ها	ب ــن	در	فروش ــاخت	اللجی ــفال	های	س ــر	از	س غی

ــد	 ــه	خری ــل	ب ــر	اینکــه	مســافران	و	گردشــگران	تمای جالب	ت
ــتند. ــز	داش ــفال	هایی	را	نی ــن	س چنی

کمتر شدن عرضه سفال خارجی 
ــه	 ــزرگ	عرض ــگاه	های	ب ــی	از	فروش ــروش	یک ــای	ف راهروه
ــه	آن	ســری	 ــوروز	امســال	نیــز	ب ســفال	در	اللجیــن	را	کــه	ن
ــه	 ــدن	عرض ــر	ش ــم	و	کمت ــی	کردی ــان	ط ــم	قدم	زن زده	بودی

ســفال	خارجــی	در	ایــن	فروشــگاه	مشــهود	بــود	امــا	همچنان	
برخــی	اجنــاس	کــه	تولیــد	مــردم	اللجیــن	نبــود	در	غرفه	هــا	

ــرد. ــی	می	ک خودنمای
یکــی	از	خریــداران	ســفال	کــه	از	اســتان	شــیراز	بــه	همــدان	
ــن	و	 ــفال	های	رنگی ــای	س ــال	تماش ــود	در	ح ــفرکرده	ب س
برانــداز	کــردن	هنــر	دســت	هنرمنــدان	ایــن	منطقــه	بــود	که	

ــا	وی	بــه	گفتگــو	پرداختیــم. نــزد	وی	رفتیــم	و	ب

دست درازی چین به اللجین/ طرح جمع آوری 
کاالهای وارداتی فراموش نشود
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میـراث ایــران

ــه	 ــه	ب ــت	ک ــار	اس ــن	ب ــه	اولی ــان	اینک ــنی	بابی ــم	احس مری
اللجیــن	ســفرکرده،	عنــوان	کــرد:	چندیــن	مرتبــه	میهمــان	
مــردم	همــدان	بوده	ایــم	امــا	امســال	پــس	از	ورود	بــه	همــدان	
ــا	از	 ــدیم	ت ــن	ش ــهر	اللجی ــی	ش ــاه	راه ــتراحتی	کوت و	اس
ــرای	 ــوغاتی	ب ــوان	س ــهر	به	عن ــن	ش ــای	ای ــفال	های	زیب س

ــم. ــتگانمان	ببری بس

ــه  ــت ک ــدی اس ــه ح ــر ب ــن هن ــای ای زیبایی ه
انتخــاب را ســخت می کنــد

ــه	حــدی	اســت	 وی	بابیــان	اینکــه	زیبایی	هــای	ایــن	هنــر	ب
ــای	 ــت:	میناکاری	ه ــد،	گف ــخت	می	کن ــاب	را	س ــه	انتخ ک
روی	ســفال	بســیار	زیباســت	و	انســان	را	شــگفت	زده	

. می	کنــد
ــه	نظــر	می	رســد	قیمــت	صنایع	دســتی	 ــان	اینکــه	ب وی	بابی
ــه	 ــد،	ب ــاد	نباش ــدان	زی ــز	چن ــه	نی ــن	منطق ــفال	در	ای س
نمک	پاش	هایــی	کــه	بــه	شــکل	حیوانــات	ساخته	شــده	
ــت	 ــن	کاال	قیم ــه	ای ــوان	نمون ــت:	به	عن ــرد	و	گف ــاره	ک اش

مناســبی	دارد.
احســنی	بــه	کاســه	های	رنگــی	نیــز	اشــاره	کــرد	و	در	قیــاس	
آن	هــا	بــا	کاســه	های	آبی	رنگــی	کــه	معــرف	ســفال	اللجیــن	
اســت،	عنــوان	کــرد:	ظــروف	آبی	رنــگ	و	فیــروزه	ای	آرامــش	

خاصــی	بــه	همــراه	دارد.
پـس	از	گفتگـو	بـا	این	مسـافر	سـری	به	سـایر	فروشـگاه	های	
سـفال	اللجیـن	زدیـم	کـه	آن	هـا	نیـز	نـه	ماننـد	قبـل	امـا	به	
نسـبتی	کمتر	همچنان	به	عرضـه	کاالهایی	سـفالی	که	تولید	

شـهر	اللجیـن	نیسـت	می	پرداختند.
ــئوالن	 ــا	مس ــه	باره ــی	ک ــت	در	حالت ــن	وضعی ــاهده	ای مش
ــای	 ــع	آوری	کااله ــر	جم ــتاندار	ب ــه	اس ــتان	ازجمل ــد	اس ارش
خارجــی	و	وارداتــی	از	اللجیــن	تأکیــد	کرده	انــد	جــای	
تعجــب	داشــت	هرچنــد	بازهــم	تکــرار	می	کنیــم	بــه	میــزان	
ــت. ــده	اس ــر	ش ــل	کمت ــای	قب ــبت	ماه	ه ــا	نس ــن	کااله ای

ــدن	و	 ــت،	مع ــازمان	صنع ــس	س ــوص	رئی ــن	خص در	همی
تجــارت	اســتان	همــدان	بابیــان	اینکــه	اللجیــن	شــهر	جهانی	

ســفال	بــوده	و	از	وضعیــت	مطلــوب	در	حــوزه	
ــت:	در	 ــت،	گف ــوردار	اس ــتغال	برخ ــدات	و	اش تولی
راســتای	جمــع	آوری	کاالهــای	وارداتــی	از	اللجیــن	
بــه	رئیــس	اداره	نظــارت	و	بازرســی	صنعــت،	معدن	
ــه	 ــن	زمین ــه	در	ای و	تجــارت	اســتان	اعالم	شــده	ک

ــد. ــدام	کنن اق
ــودن	 ــه	در	پیــش	ب ــا	اشــاره	ب ــن	ب حمیدرضــا	متی
میزبانــی	رویــداد	»همــدان2۰۱۸«	تأکیــد	کــرد:	در	
ایــن	رویــداد	یکــی	از	مقصدهــا	بــرای	گردشــگری	
میهمانــان	اللجیــن	اســت	و	بایــد	کاالهــای	وارداتی	
از	ویتریــن	فروشــگاه	های	اللجیــن	جمــع	آوری	

شــود.
وی	بابیــان	اینکــه	در	راســتای	پاک	ســازی	ویتریــن	

فروشــگاه	های	اللجیــن	از	چنیــن	کاالهایــی	اقدامــات	خوبــی	
انجام	شــده	اســت،	گفــت:	اکیپ	هایــی	تشــکیل	و	بازرســی	ها	

ــد. ــام	می	دهن را	انج
وی	بــا	بیــان	اینکــه	طــرح	جمــع	آوری	ســفال	ها	تــا	حــدودی	
موفــق	بــود	و	فروشــگاه	ها	نیــز	تمکیــن	کردنــد،	اظهــار	
ــر	 ــارت	ه ــدن	و	تج ــت،	مع ــازمان	صنع ــت	س ــت:	گش داش
ــد؛	 ــی	دارن ــف	عین ــی	کــه	تخل ــن	اســت	و	آنهای روز	در	اللجی

ــد. ــه	می	کن ــورت	جلس ص
ــدان	 ــی	هم ــراث	فرهنگ ــازمان	می ــتی	س ــاون	صنایع	دس مع
جمــع	آوری	 بــرای	 انجام	شــده	 اقدامــات	 خصــوص	 در	
ســفال	های	خارجــی	از	فروشــگاه	های	اللجیــن	عنــوان	کــرد:	
کاالهایــی	کــه	وارد	اللجیــن	می	شــود	بــه	دو	صــورت	اتفــاق	

می	افتــد.
علیرضــا	قاســمی	بابیــان	اینکــه	ایــن	موضــوع	تازگــی	
ــای	 ــرد:	بخشــی	از	کااله ــوان	ک ــی	اســت،	عن ــدارد	و	قدیم ن
عرضه	شــده	در	اللجیــن	ســفال	چینــی	اســت	کــه	از	مبــادی	

ــت. ــده	اس ــی	واردش قانون
وی	بابیــان	اینکــه	برخــی	کاالهــا	به	صــورت	غیرقانونــی	
ــا	 ــپ	مشــترکی	ب ــه	اکی ــن	زمین ــت:	در	ای ــود،	گف وارد	می	ش
ــارت	و	 ــدن	و	تج ــت،	مع ــازمان	صنع ــرات،	س ــکاری	تعزی هم
اصنــاف	و	میــراث	فرهنگــی	تشکیل	شــده	اســت	کــه	بازدیــد	

از	مغازه	هــا	و	فروشــگاه	ها	را	انجــام	می	دهنــد.
ــدان	 ــی	هم ــراث	فرهنگ ــازمان	می ــتی	س ــاون	صنایع	دس مع
بابیــان	اینکــه	بازدیــد	به	صــورت	مســتمر	انجــام	و	کاالهــای	
خصــوص	 در	 گفــت:	 می	شــود،	 جمــع	آوری	 غیرمجــاز	
کاالهایــی	کــه	از	مبــادی	قانونــی	واردشــده	اند	نیــز	بــا	
اســتفاده	از	شــگرد	تشــویق	و	درخواســت	موضــوع	بــه	
ســمتی	هدایــت	می	شــود	کــه	ایــن	کاالهــا	از	ویتریــن	مغــازه	
جمــع	آوری	و	در	گوشــه	ای	از	فروشــگاه	کــه	مشــخص	نباشــد	

ــود. ــته	ش گذاش
ــورد	از	 ــش	از	۱۰	م ــه	بی ــال	ب ــه	امس ــان	اینک ــمی	بابی قاس
صاحبــان	فروشــگاه	ها	تذکــر	داده	شــده	اســت،	گفــت:	بازدیــد	

ــان	در	حــال	انجــام	اســت. همچن

ــده	و	 ــی	وارد	ش ــا	قانون ــتر	کااله ــه	بیش ــان	اینک ــا	بی وی	ب
ــرای	 ــای	آموزشــی	ب ــرد:	کالس	ه ــوان	ک قاچــاق	نیســت،	عن
فرهنگســازی	در	زمینــه	عــدم	عرضه	کاالهــای	چینــی	برگزار	
ــه	وارد	 ــن	زمین ــد	در	ای ــردم	و	فروشــندگان	بای ــی	م شــده	ول

ــوند. ــل	ش عم
قاســمی	بیــان	کــرد:	فروشــگاه	هایی	کــه	کاالی	چینــی	
ــان	 ــد	نش ــه	کنن ــن	را	عرض ــفال	اللجی ــرده	و	س ــع	ک را	جم
ــهر	 ــگاه	در	ش ــه	از	2۰۰	فروش ــد	ک ــت	می	کنن ــاد	دریاف اعتم

ــد. ــت	کرده	ان ــان	را	دریاف ــن	نش ــد	ای ــن	۱۰	واح اللجی
ــن	نشــان	را	داشــته	 ــوان	کــرد:	فروشــگاه	هایی	کــه	ای وی	عن
ــن	 ــا	ای ــوند	ت ــی	می	ش ــگری	معرف ــر	گردش ــه	دفات ــند	ب باش
ــد	 ــرای	بازدی ــن	فروشــگاه	ها	ب ــه	ای ــر	تورهــای	خــود	را	ب دفات

ــد. ــد	ببرن و	خری
ــز	بابیــان	اینکــه	اجنــاس	 یکــی	از	صادرکننــدگان	ســفال	نی
چینــی	موجــود	در	اللجیــن	از	مبــادی	رســمی	وارد	می	شــود،	
گفــت:	قرارگرفتــه	اجنــاس	خارجــی	در	کنــار	ســفال	اللجین	
موجــب	رشــد	طــرح	و	رنــگ	ســفال	ایــن	شــهر	شــده	اســت.
ــی	 ــای	خارج ــود	کااله ــه	وج ــان	اینک ــیری	بابی ــادی	بش ه
ســبب	شــده	طــرح	و	کار	هنرمنــدان	اللجینــی	تغییــر	کنــد	
و	بــه	ســمتی	بــرود	کــه	مشتری	پســند	باشــد،	گفــت:	همیــن	

ــر	اســت. امــر	در	ایجــاد	رقابــت	مؤث
ــه	 ــان	اینک ــر	داد	و	بابی ــا	خب ــمار	کارگاه	ه ــش	ش وی	از	افزای
حتــی	چیدمــان	فروشــگاه	ها	نیــز	تغییــر	کــرده	اســت،	گفــت:	
رقــم	واردات	اجنــاس	خارجــی	بــه	اللجیــن	قابل	توجــه	

نیســت.
ــن	 ــفال	اللجی ــادرات	س ــم	ص ــه	حج ــان	اینک ــیری	بابی بش
ــت:	 ــی	اســت،	گف ــای	واردات ــر	حجــم	کااله ــن	ده	براب چندی
ــوان	 ــی	می	ت ــی	دارد	و	به	نوع ــتغال	باالی ــد	اش ــن	درص اللجی
ــفالگری	 ــه	س ــه	حرف ــردم	آن	ب ــام	م ــه	تم ــت	ک ــن	گف چنی

ــتند. ــغول	هس مش
وی	بابیــان	اینکــه	بیشــترین	میــزان	ســفال	اللجیــن	
تک	فروشــی	 و	 می	شــود	 فروختــه	 عمــده	 به	صــورت	
ــن	 ــت:	اللجی ــود،	گف ــام	می	ش ــافران	انج ــرای	مس ــط	ب فق
ــف	کشــور	 ــده	ســفال	شــهرهای	مختل تأمین	کنن
ــه	 ــن	تغذی ــای	بســیاری	از	اللجی اســت	و	مغازه	ه

می	شــوند.
ــد	 ــر	می	رس ــه	نظ ــم	ب ــه	مه ــیر	آنچ ــن	تفاس ــا	ای ب
ــازی	 ــن	امتی ــفال	اللجی ــی	س ــهر	جهان ــه	ش اینک
ــه	شــمار	مــی	رود	چراکــه	 ــرای	اســتان	همــدان	ب ب
توســعه	ایــن	اســتان	بــر	محــور	گردشــگری	
ــگاه	 ــظ	جای ــا	حف ــد	ب ــن	بای ــت	بنابرای ــتوار	اس اس
ــعه	 ــیر	توس ــهر	مس ــن	ش ــرای	ای ــت	آمده	ب به	دس
ــری	از	عرضــه	 ــا	جلوگی ــرد	و	ب ــوار	ک ــتان	را	هم اس
کاالهــای	چینــی	در	ایــن	منطقــه	هنــر	ســفالگری	
اللجیــن	را	از	نابــودی	نجــات	داده	و	بــه	دنیــا	

ــاند. شناس
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ــی   ــت تاریخ ــدد در باف ــکات متع مش
دزفــول و کارســاز نبــودن تدابیــر 
و اقدامــات کوچــک ســازمان هــای 
ــن  ــی ای ــرگ تدریج ــث م ــی، باع متول
اســت.  شــده  آجــری  مجموعــه 

بــه	 ورود	 بــا	 کــه	 دزفــول	 تاریخــی	 بافــت	
ــخ	 ــاب	حضــور	در	تاری ــای	آن	احســاس	ن کوچه	پس	کوچه	ه
بــه	آدم	دســت	می	دهــد	و	بــا	معمــاری	زیبــا	و	آجــری	خــود	
چشــم	هــر	بیننــده	ای	را	بــه	تماشــایی	تــوام	بــا	لــذت	دعوت	

می	کنــد	ایــن	ســالها	حــال	و	روز	مناســبی	نــدارد.
بافتــی	کــه	بــا	گذشــت	قرن	هــا	هنــوز	نیــز	به	عنــوان	
ــه	 ــود	ادام ــات	خ ــه	حی ــول	ب ــی	دزف ــار	تاریخ ــادگار	اعص ی
ــن	 ــن	رفت ــاهد	از	بی ــر	ش ــال	اخی ــد	س ــا	در	چن ــد	ام می	ده
ــن	 ــاارزش	در	ای ــای	ب ــای	مهمــی	از	بناه ــب	بخش	ه و	تخری

مجموعــه	تاریخــی	بوده	ایــم.
اقـدام	ناخوشـایند	سـاکنان	بافـت	در	مـدرن	کـردن	نمـای	
منـازل،	کم	توجهـی	به	فضـای	ظاهـری	بافت	به	خصـوص	از	
سـوی	سـاکنان	و	کارسـاز	نبودن	تدابیر	کوچک	سازمان	های	
متولـی	در	راسـتای	حفـظ،	مرمـت	و	احیـای	ایـن	بافـت	بـه	
دالیلـی	همچون	کمبـود	بودجـه	از	جمله	معضـالت	گریبان	
گیـر	این	گنجینه	تاریخی	اسـت	کـه	در	چند	سـال	اخیر	دل	

دوسـتداران	میـراث	فرهنگی	را	بـه	درد	آورده	اسـت.
همیــن	بــی	توجهــی	بــه	ابنیــه	میراثــی	و	ســاخت	
مصالــح	 از	 اســتفاده	 و	 غیراســتاندارد	 ســاختمان	های	
نامرغــوب	و	نبــود	نظــارت	صحیــح،	موجــب	شــده	تا	ســاالنه	
ــه	 ــا	ب ــدادی	از	بناه ــدن	تع ــه	آوار	ش ــب	و	نیم ــاهد	تخری ش
ویــژه	خانه	هــای	موجــود	در	بافــت	باشــیم	بــه	گونــه	ای	کــه	
ــه	 ــه	ارزشــمند	تاریخــی	از	جمل ــردو	خان ــت	اخی در	چندوق
ــن	 ــد،	ای ــب	ش ــروزی«	آوار	و	تخری ــی	»فی ــت	مل ــه	ثب خان
درحالــی	اســت	کــه	از	ســال	هــا	پیــش	زنــگ	آهنــگ	ناقوس	
ــت	 ــمند	و	ثب ــای	ارزش ــه	ه ــری	از	خان ــداد	دیگ ــی	تع ویران
ملــی	ایــن	بافــت	نیــز	بــه	صــدا	درآمــده	و	خطــر	ویرانــی	آنها	

ــت. ــش	اس ــال	افزای ــه	روز	در	ح روز	ب
بافــت	تاریخــی	دزفــول	کــه	تالقــی	فرهنــگ	و	تاریــخ	مــردم	
ایــن	دیــار	کهــن	اســت،	شــامل	2۸	محلــه	قدیمــی	و	در	هم	
تنیــده	اســت	کــه	تزئینــات	معمــاری	بــی	نظیــر	آن،	دزفــول	
ــه	»شــهر	آجــری«	معــروف	کــرده	اســت.	در	محــدوده	 را	ب
بافــت	تاریخــی	دزفــول	کــه	مســاحت	آن	2۷۰	هکتار	اســت،	
ــامل	 ــده	ش ــی	ش ــت	مل ــی	ثب ــر	تاریخ ــد	اث ــش	از	یکص بی
ــه	 ــه	ب ــه	وجــود	دارد	ک ــه،	مســجد،	حمــام،	گــذر	و	بقع خان
گفتــه	کارشناســان	بالــغ	بــر	2۰۰	اثردیگــر	نیــز	درایــن	بافت	

نیازمنــد	ثبــت	ملــی	هســتند.
عـالوه	بـر	سـاباط	هـا،	حمام	هـا،	گذرهـا	و	مسـاجد	و	سـایر	
اماکـن	تاریخـی	موجـود	در	بافت،	خانـه	های	تاریخـی	که	به	
نـام	صاحبان	بنـا	از	دوره	های	گذشـته	در	این	بافـت	به	جای	
مانـده	هر	کـدام	به	تنهایـی	دارای	ارزش	فرهنگـی،	مذهبی	و	
تاریخـی	هسـتند،	خانـه	هایی	کـه	تعـدادی	از	آنهـا	در	چند	
سـال	اخیـر	پس	از	مرمت	و	بهسـازی	بـه	عنوان	مکانـی	برای	
برگـزاری	نشسـت	هـا	و	مراسـمات	فرهنگـی،	کالس	هـای	
آموزشـی	صنایـع	دسـتی	و	بازدیدهـای	نـوروزی	مـورد	بهره	

بـرداری	قـرار	گرفتـه	اند.
ــن	 ــود	در	ای ــمند	موج ــی	و	ارزش ــت	مل ــدد	ثب ــار	متع آث
بافــت	وســیع،	آجــرکاری	هایــی	کــه	نشــان	دهنــده	اصالــت	

معمــاری	و	فرهنــگ	غنــی	ایــن	دیــار	اســت،	موجــب	شــده	
کــه	همــواره	جــای	جــای	بافــت	مــورد	توجــه	گــروه	هــای	
ــه	 ــه	ای	ک ــه	گون ــد	ب ــی	باش ــی	و	خارج ــگری	داخل گردش
فعــاالن	محلــی	نیــز	بیــکار	ننشســته	و	همــواره	بــا	برگــزاری	
ــرای	 ــغ	ب ــت	و	تبلی ــی	حمای ــردی	در	پ ــت	گ ــای	باف توره

ــه	ارزشــمند	هســتند. ــن	مجموع ــت	از	ای صیان
مشـکالت	بافـت	تاریخـی	دزفـول	بـا	گذشـت	زمـان	رو	بـه	
افزایـش	مـی	نهـد	و	در	ایـن	سـالها	همـواره	شـاهد	برگزاری	
جلسـات	و	یا	سـخنرانی	هایی	از	سـوی	مسـئوالن	شهرستان	
در	خصـوص	برنامه	هایشـان	برای	احیای	بافـت	و	تالش	برای	
جـذب	اعتبـارات	بـوده	ایـم	امـا	کالبـد	رو	بـه	نابـودی	بافـت	
تاریخـی	نشـان	مـی	دهـد	ایـن	برنامـه	هاکافـی	نبـوده	و	یـا	

بسـیاری	از	آنهـا	حتـی	محقـق	نشـده	اند.

بافتی با هویت و اصالت ایرانی
مدیرانجمــن	دوســتداران	و	پژوهشــگران	شهرســتان	دزفول	
اظهــار	کــرد:	بافــت	تاریخــی	دزفــول	یکــی	از	ارزشــمندترین	
ــه	 ــه	در	کوچ ــازی	کشــور	اســت	ک ــای	شهرس ــه	ه مجموع
پــس	کوچــه	هــای	آن	مــی	تــوان	قــرن	هــا	هویــت	و	اصالــت	

معمــاری	و	تمــدن	ایرانــی	را	جســتجو	کــرد.
محمدآذرکیــش	افــزود:	ســرمایه	ای	کــه	امــروز	بیــش	از	هــر	
زمــان	دیگــری	بــه	آن	نیازمندیــم	تجســمی	از	مــدرن	تریــن	
مفاهیــم	دانــش	روز	دنیــا	اســت	که	کالبــدی	آجری	ســاخته	

معمــاران	اصیــل	دزفولــی	بــر	تــن	دارد.
ــن	همــه،	ایــن	ســرمایه	ارزشــمند	 ــا	ای ــح	کــرد:	ب وی	تصری
نیازمنــد	مرمــت،	بهســازی	و	توجــه	مــداوم	اســت	و	در	ایــن	
راســتا	نهادهــای	مختلفــی	متولی	حفاظــت	و	حراســت	از	آن	
شــده	انــد	امــا	بــه	شــکلی	کــه	شایســته	آن	باشــد	تاکنــون	

ــه	آن	رســیدگی	نشــده	اســت. ب
مدیرانجمـن	میـراث	فرهنگی	دزپـارس	عنوان	کـرد:	با	وجود	
اینکـه	در	راسـتای	حفـظ	هویـت	تاریخـی	و	آجـری	بافـت	
تاریخی،	ضوابطی	از	سـوی	نهادهای	متولی	مشـخص	شـده،	
امـا	در	عمـل	بـا	بازدیـد	از	این	بافت	تاریخی،	شـاهد	سـاخت	
و	سـازهایی	خـالف	ضوابـط	قانونـی	میـراث	فرهنگی	کشـور	
هسـتیم	که	بر	پیکـره	این	سـرمایه		ملـی	زخم	هـای	جبران	

ناپذیـری	وارد	مـی	کند.

لزوم راه اندازی شهرداری بافت تاریخی
آذرکیــش	بــا	بیــان	اینکــه	دزفــول	یکی	از	۱۴	شــهری	اســت	
کــه	دارای	بافــت	تاریخــی	منســجم	اســت،	تاکیــد	کــرد:	این	
حجــم	از	بافــت	تاریخــی،	نیازمند	رســیدگی	مداوم	از	ســوی	
متولــی	مشــخص	و	پویایــی	اســت	کــه	از	زوال	کارکــردی	و	
ــای	 ــالش	ه ــود	ت ــا	وج ــد.	ب ــری	کنی ــدی	آن	جلوگی کالب
ــت	تاریخــی	 ــن	باف ــازی	ای ــرای	بهس ــول	ب ــف	در	دزف مختل
کــه	تاکنــون	اقدامــات	زیــادی	نیــز	صــورت	گرفتــه	امــا	ایــن	
حجــم	از	فعالیــت	هــا	پاســخگوی	نیــاز	ایــن	بافــت	نبــوده	و	
وجــود	متولــی	پویاتــری	را	بــه	منظور	انســجام	بخشــیدن	به	

ایــن	فعالیــت	هــا	ضــروری	مــی	کنــد.
وی	ادامــه	داد:	تجربــه	موفــق	مرمــت	و	بهســازی	بافــت	های	
ــزد،	اصفهــان	و	کاشــان	 تاریخــی	در	شــهرهایی	همچــون	ی
نشــان	مــی	دهــد	کــه	اگــر	بــه	درســتی	از	جایــگاه	هویــت	
تاریخــی	شــهرها	بهره	بــرداری	شــود،	گام	مهمی	در	راســتای	
توســعه	پایــدار	شــهرها	و	رونق	صنعت	گردشــگری	برداشــته	
ــش	 ــال	بخ ــذاری	فع ــرمایه	گ ــه	س ــد	و	زمین ــد	ش خواه

خصوصــی	و	ایجــاد	اشــتغال	فراهــم	مــی	شــود.
مدیرانجمــن	دوســتداران	و	پژوهشــگران	شهرســتان	دزفول	
ــر	 ــرد:	در	برخــی	شــهرهای	تاریخــی	کشــور	نظی ــه	ک اضاف
یــزد،	بــا	توجــه	بــه	اهمیــت	موضــوع	حفــظ	بافــت	تاریخــی	
و	توجــه	تخصصــی	بــه	آن،	اقــدام	بــه	راه	انــدازی	شــهرداری	
ــه	 ــی	در	توج ــدام	مهم ــه	اق ــد	ک ــرده	ان ــی	ک ــت	تاریخ باف
تخصصــی	بــه	پاســخگویی	مشــکالت	بافــت	تاریخی	اســت.
آذرکیــش	گفــت:	بــا	توجــه	بــه	محدودیــت	هــای	اعتبــاری	
ــوی	 ــت	از	س ــته	اس ــول،	شایس ــتان	دزف ــای	شهرس نهاده
ــر	 ــی،	نظی ــای	تاریخ ــت	ه ــوری	باف ــی	کش ــای	متول نهاده
ــران	و	 ــازمان	عم ــور	و	س ــی	کش ــراث	فرهنگ ــازمان	می س
بهســازی	شــهری	ایــران،	حمایــت	هــای	ویــژه	ای	بــرای	راه	
انــدازی	شــهرداری	بافــت	تاریخــی	در	دزفــول	صــورت	گیرد	
تــا	ضمــن	نظــارت	دقیــق	تر	بــر	ســاخت	و	ســازها	بر	اســاس	
ــیدگی	 ــی،	رس ــای	تاریخ ــدوده	ه ــی	مح ــط	کارشناس ضواب
ویــژه	ای	بــرای	رفــاه	حــال	ســاکنان	آن	هــا	بــرای	مقابلــه	بــا	
مشــکالت	و	فرســودگی	هــای	عدیــده	ایــن	بافــت	هــا	نیــز	

ــرد. صــورت	پذی
ــم	 ــهرها	و	ک ــترش	ش ــه	گس ــه	ب ــا	توج ــرد:	ب ــان	ک وی	بی

سایه ویرانی بر بافت تاریخی شهر آجری/ شکوهی تاریخی درآستانه نابودی
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شــدن	ارتبــاط	عمــوم	مــردم	شــهر	بــا	بخــش	هــای	
ــهرهایی	 ــت	در	ش ــای	باف ــهرداری	ه ــیس	ش ــی،	تاس تاریخ
ــا	وجــود	داشــتن	محوطــه	هــای	تاریخــی	گســترده،	 کــه	ب
فاقــد	ایــن	نهــاد	هســتند،	مــی	توانــد	اقــدام	موثــری	بــرای	
ســامان	دهــی	ایــن	مناطــق	و	توجــه	عموم	مــردم	و	ســرمایه	

ــد. ــد	آن	باش ــازی	و	رش ــه	بهس ــذاران	ب گ
	

بی توجهی ساکنان بافت 
رئیــس	اداره	میــراث	فرهنگــی،	صنایع	دســتی	و	گردشــگری	
دزفــول	اظهــار	کــرد:	بافــت	قدیــم	و	تاریخــی	دزفــول	بیــش	
از	هرچیــزی	نیازمنــد	توجــه	و	نگهــداری	از	ســوی	ســاکنان	
خــود	اســت	بــه	گونــه	ای	کــه	اگــر	متولیــان	بخواهنــد	بیش	
از	تــوان	نیــز	بــه	حفــظ	و	احیــای	ایــن	مجموعــه	ارزشــمند	
بپردازنــد	اگــر	همــکاری	و	فرهنگ	عمومــی	مردم	و	ســاکنان	

نباشــد	هیــچ	اقدامــی	تاثیرگذارنیســت.
ــایند	 ــدام	ناخوش ــه	اق ــاره	ب ــا	اش ــا	ب ــی	نی ــه	آریای حجــت	ال
عــده	ای	مبنــی	بــر	دیوارنویســی	در	بافــت	تاریخــی	گفــت:	
درمــوارد	متعــدد	متخلفــان	ایــن	دیوارنویســی	ها	شناســایی	
و	بــه	مراجــع	قضایــی	معرفــی	شــده	انــد	امــا	همچنــان	ایــن	
ــن	 ــت	و	همچنی ــای	باف ــه	ه ــس	کوچ ــه	پ ــه	در	کوچ روی
بــرروی	ســایرآثارموجود	ادامــه	دارد	بــه	گونــه	ای	کــه	

ــا	تمامــی	متخلفــان	از	عهــده	 پیگیــری	مــداوم	و	برخــورد	ب
مــا	خــارج	اســت	چــرا	کــه	مشــکالت	بافــت	متعــدد	بــوده	و	
صرفــا	پرداختــن	بــه	یــک	موضــوع	کــه	راه	حــل	آن	افزایــش	
آگاهــی	و	فرهنــگ	مــردم	اســت،	تمــام	وقــت	و	انــرژی	را	از	

مــا	خواهــد	گرفــت.
وی	بــا	بیــان	اینکــه	شــهرداری	دزفــول	بــه	صــورت	منظــم	
نســبت	بــه	جمــع	آوری	زبالــه	و	پاکســازی	محوطــه	و	محلــه	
هــای	بافــت	اقــدام	مــی	کنــد،	افــزود	:	متاســفانه	ســاکنان	
ــی	توجــه	 ــت	نظافــت	کوچــه	هــا	ب ــه	رعای بافــت	نســبت	ب
ــای	 ــه	ه ــه،	نخال ــن	زبال ــاهد	ریخت ــواره	ش ــتند	و	هم هس
ســاختمانی	و	دیگــر	مــوارد	دور	ریختنــی	در	گوشــه	و	کنــار	

خانــه	هــا	هســتیم.
رئیــس	اداره	میــراث	فرهنگــی،	صنایع	دســتی	و	گردشــگری	
ــازی	در	 ــوزش	و	فرهنگس ــزوم	آم ــر	ل ــد	ب ــا	تاکی ــول	ب دزف
راســتای	توجــه	و	نگهــداری	از	بافــت	تاریخــی	توســط	
ســاکنان	گفــت:	بیــش	از	نیمــی	از	بافــت	تاریخــی	و	قدیــم	
دزفــول	در	اختیارســاکنانی	اســت	کــه	قــدردان	ایــن	
گنجینــه	ارزشــمند	نیســتند	در	حالیکــه	ایــن	2۴۰	هکتــار	

ــت. ــار	اس ــن	دی ــان	ای ــت	مردم ــنامه	و	هوی شناس

ساخت و سازهای غیرمجاز ادامه دارد
ــازهای	 ــاخت	و	س ــوص	س ــن	در	خص ــا	همچنی ــی	نی آریای

ــح	مــدرن	در	نمــای	 غیرمجــاز	در	بافــت	و	اســتفاده	از	مصال
خانــه	هــای	قدیمی	عنــوان	کــرد:	شــرایطی	از	جملــه	تعیین	
ــت	 ــه	اصال ــه	ب ــر،	توج ــم	منظ ــت	حری ــی،	رعای ــد	ارتفاع ک
ــح	 ــا	و	مصال ــتفاده	از	الگوه ــر	و	اس ــی	اث ــی	و	فرهنگ تاریخ
ســنتی	از	مهم	تریــن	ضوابــط	مــا	بــرای	ساخت	وســاز	
ــاکنان	 ــفانه	س ــا	متاس ــول	اســت	ام ــت	تاریخــی	دزف در	باف
بافــت	بــه	ایــن	موضوعــات	توجــه	نمــی	کننــد	و	بــه	صــورت	

ــد. ــی	پردازن ــاز	م ــاخت	و	س ــه	س ــی	ب غیرقانون
وی	گفــت:	نحــوه	و	میــزان	برخــورد	بــا	متخلفــان	ایــن	امــر	
ــده	ای	از	 ــا	ع ــده	ت ــب	ش ــن	موج ــت	و	همی ــده	نیس بازدارن
ســاکنان	بافــت	بــی	توجــه	بــه	قانــون	ممنوعیت	به	ســاخت	
ــد.	در	ســال	 ــا	فضــای	بافــت	بپردازن ســازهای	غیرمرتبــط	ب
ــاختمان	 ــای	س ــی	در	نم ــتفاده	از	کاش ــته	اس ــای	گذش ه
هــای	بافــت	تاریخــی	ممنــوع	شــد	امــا	ســاکنان	بــی	توجــه	
بــه	ایــن	امــر	اقــدام	بــه	کاشــی	کاری	کردنــد	کــه	ایــن	امــر	
باعــث	مخــدوش	کــردن	فضــای	تاریخــی	بافت	شــده	اســت.
رئیــس	اداره	میــراث	فرهنگی	،	صنایع	دســتی	و	گردشــگری	
دزفــول	تصریــح	کــرد:	اســتفاده	از	کاشــی	همچنیــن	موجب	
ــزرگ	 ــد	ب ــک	تهدی ــه	ی ــا	نشــت	فاضــالب	ک ــود	ت ــی	ش م
بــرای	بافــت	محســوب	مــی	شــود	نیــز	تــا	زمــان	ریــزش	آن	

منــزل	نیــز	مشــخص	نشــود.

آریایــی	نیــا	توضیــح	داد:	براســاس	قانــون	میــراث	فرهنگــی	
ــز	ذکــر	شــده،	 ــه	پنجــم	و	شیشــم	توســعه	نی کــه	در	برنام
شــهرداری	خانــه	هایــی	کــه	دربافــت	قصــد	ســاخت	و	ســاز	
دارنــد	را	بــرای	پایــان	کار	و	پروانــه	بایــد	بــه	میــراث	فرهنگی	
معرفــی	کنــد	کــه	در	صــورت	عــدم	رعایــت	ضوابــط	از	جمله	
اســتفاده	از	مصالــح	نامرتبــط	و	ارتفــاع	زیــاد	ایــن	پروانــه	بــه	
آنهــا	تعلــق	نخواهــد	گرفــت	و	بعدهــا	درهنــگام	فــروش	و	یــا	
ــا	 ــا	مشــکل	مواجــه	خواهنــد	شــد	امــا	ب اجــاره	آن	منــزل	ب
ایــن	وجــود	بــاز	هــم	برخــی	ســاکنان	اقــدام	بــه	ســاخت	و	
ســاز	نامرتبــط	و	غیرمجازمــی	کننــد.	ازســویی	ایــن	تخلــف	
در	ســال	هــای	گذشــته	نیــز	بــه	صــورت	متعــدد	تکرارشــده	

اســت.
رئیــس	اداره	میــراث	فرهنگــی،	صنایع	دســتی	و	گردشــگری	
دزفــول	بــا	بیــان	اینکــه	بافــت	قدیــم	دزفــول	یــک	گنجینــه	
ــراث	 ــن	می ــداری	از	ای ــد	در	نگه ــردم	بای ــری	اســت	و	م آج
ــگ	 ــورای	فرهن ــتار	ورود	ش ــند،	خواس ــا	باش ــا	کوش گرانبه
ــه	و	 ــه	توج ــردم	ب ــویق	م ــر	تش ــتان	در	ام ــی	شهرس عموم

ــن	بافــت	شــد. نگهــداری	از	ای

معضل فرسودگی سیستم فاضالب بافت 
ــودگی	 ــر	فرس ــال	حاض ــت:	درح ــه	گف ــا	در	ادام ــی	نی آریای
سیســتم	فاضــالب،	دفــع	ناقــص	فاضــالب،	بــد	اجــرا	

ــت	 ــدم	آگاهــی	ســاکنان	باف شــدن	سیســتم	فاضــالب	و	ع
نســبت	بــه	نگهــداری،	بزرگ	تریــن	آســیب	و	تهدیــد	بافــت	
تاریخــی	محســوب	می	شــود.	عمــده	خانه	هــای	موجــود	در	
بافــت	دارای	لوله	هــای	فاضــالب	قدیمــی	و	فلــزی	هســتند؛	
بنابرایــن	از	اداره	آبفــا،	فرمانــداری	و	شــهرداری	انتظــار	داریم	
ــرار	 ــا	از	تک ــد	ت ــه	ورود	کنن ــن	قضی به	صــورت	جــدی	در	ای
حــوادث	احتمالــی	و	بــه	خطــر	افتــادن	جــان	ســاکنان	بافت	

ــری	شــود. جلوگی
ــه	در	 ــالب	ک ــی	فاض ــای	قدیم ــوی	ه ــح	داد:	ج وی	توضی
بافــت	قــرار	دارنــد	بــا	ســرد	و	گــرم	شــدن	هــوا	تــرک	برمــی	
ــر	 ــی	ســاکنان	نظی ــد	ضمــن	اینکــه	اقدامــات	غیراصول دارن
تــردد	خــودرو	در	محــالت	بافــت	نیزموجب	تخریب	و	نشــت	
لولــه	هــای	فاضــالب	مــی	شــود	کــه	ایــن	نشــت	فاضــالب	از	
عوامــل	اصلــی	تخریــب	منــازل	در	بافــت	تاریخــی	اســت	که	
بایــد	بــا	همــکاری	و	همدلــی	ادارات	مذکــور	و	بــا	یــک	اعتبار	

مناســب	ایــن	معضــل	برطــرف	شــود.
رئیــس	اداره	میــراث	فرهنگــی	دزفــول	همچنیــن	تخریــب	
ــر	 ــاکنین	را	از	دیگ ــط	س ــا	توس ــه	ه ــی	خان ــدی	برخ عم
ــی	 ــت:	بررس ــرد	و	گف ــوان	ک ــت	تاریخــی	عن معضــالت	باف
ــدادی	 ــزش	تع ــت	ری ــد	عل ــی	ده ــان	م ــان	نش کارشناس
ــراه	 ــتن	آب ــتند	بس ــکنه	هس ــه	دارای	س ــت	ک ــازل	باف از	من

موجــود	در	پشــت	بــام	و	باز	نگه	داشــتن	شــیر	آب	در	پشــت	
بــام	توســط	صاحــب	آن	خانــه	اســت،	چرا	کــه	در	چندســال	
اخیربارندگــی	هــا	زیادنبــوده	و	ایــن	منــازل	بیــش	از	یــک	یا	
دوقــرن	دوام	آورده	انــد	و	اقــدام	عمــدی	ســاکنین	فعلــی	آنها	
ــاًل	مشــهود	اســت. ــب	و	ســاخت	مجــدد	،	کام ــرای	تخری ب
ــی	 ــراث	فرهنگ ــوی	اداره	می ــواره	ازس ــرد:	هم ــان	ک وی	بی
ــه	جــای	تخریــب	 ــه	ایــن	افــراد	پیشــنهاد	داده	ایــم	کــه	ب ب
ــوم	 ــه	اقامتــگاه	ب ســرمایه	هویتــی	شــهر،	منــازل	خــود	را	ب
گــردی	بــرای	گردشــگران	تبدیــل	کننــد	تــا	بــا	ایــن	
اقــدام	عــالوه	بــر	پاسداشــت	بافــت	از	ظرفیــت	ایــن	منــازل	

ــند. ــته	باش ــی	داش درآمدزای

راه اندازی خانه های مسافر 
رئیــس	اداره	میــراث	فرهنگــی،	صنایع	دســتی	و	گردشــگری	
دزفــول	اضافــه	کــرد:	گردشــگر	خارجــی	کــه	بــرای	بازدیــد	
ــت	در	 ــا	از	اقام ــود	قطع ــی	ش ــول	م ــت	وارد	دزف ــن	باف ای
منــازل	ایــن	بافــت	و	اســتفاده	از	غذاهــای	اصیــل	و	ســنتی	
ــا	۱۰۰	 ــر	نه ــن	اگ ــرد؛	بنابرای ــد	ک ــتقبال	خواه ــول	اس دزف
خانــه	از	ایــن	بافــت	توســط	ســاکنانی	کــه	از	تمکــن	مالــی	
برخــوردار	هســتند	بــه	خانــه	مســافر	تبدیــل	شــود	و	آنهــا	به	
اســکان	و	پذیرایــی	از	گردشــگران	در	اتــاق	هایــی	از	منــازل	
خــود	بپردازنــد،	مــی	توانیــم	شــاهد	شــکوفایی	اقتصــادی	از	
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طریــق	بافــت	بــرای	ســاکنان	و	یــک	عامــل	تشــویقی	بــرای	
نگهــداری	از	بافــت	توســط	آنــان	باشــیم.

ــا	 ــادآور	شــد:	خیــران	دزفولــی	مــی	تواننــد	ب آریایــی	نیــا	ی
دریافــت	تســهیالت	کــم	بهــره	از	ســوی	میــراث	فرهنگــی	
اقــدام	بــه	خریــد	و	بهســازی	برخــی	منــازل	تاریخــی	موجود	
در	بافــت	کننــد	و	از	آنهــا	بــه	عنــوان	خانــه	مســافر،	ســفره	
خانــه	ســنتی	و	دیگــر	کاربــری	هــای	فرهنگی	نظیــر	کالس	
ــا	ایجــاد	محیطــی	هماننــد	 هــای	آموزشــی	و	فرهنگــی	و	ی
ــه	و	نمایشــگاه	اســتفاده	کننــد	ضمــن	اینکــه	ایــن	 نگارخان
ــورد	 ــول	م ــداری	دزف ــراث	و	فرمان ــوی	اداره	می ــراد	از	س اف

حمایــت	قــرار	خواهنــد	گرفــت.
وی	تصریــح	کــرد:	ایــن	طــرح	و	تســهیالت	شــامل	ســاکنان	

خانــه	هــای	تاریخــی	در	بافــت	نیــز	مــی	شــود.

۵ طرح مرمتی در بافت اجرا می شود 
ــای	 ــرح	ه ــات	وط ــوص	اقدام ــه	درخص ــا	درادام ــی	نی آریای
ــال	 ــح	داد:	س ــی	توضی ــت	تاریخ ــن	اداره	در	باف ــی	ای مرمت
ــروژه	 ــت	پ ــتانی،	هش ــارات	اس ــت	اعتب ــا	دریاف ــته	ب گذش
ــه	 ــم	و	خان ــل	قدی ــازی	پ ــت	و	بهس ــه	مرم ــی	از	جمل اجرای
ــی	و	 ــر،	صنیع ــوزنگر،	زرگ ــی	س ــت	مل ــی	و	ثب ــای	تاریخ ه

طلوعــی	توســط	اداره	میــراث	فرهنگــی	دزفــول	اجــرا	شــد.
وی	ادامــه	داد:	بــرای	ســال	جــاری	نیــز	بــا	پیگیــری	
ــرای	مرمــت	و	 ــار	ب ــب	اعتب ــه	تصوی ــق	ب ــدد	موف هــای	متع
ــول	 ــی	دزف ــت	تاریخ ــمند	در	باف ــر	ارزش ــج	اث ــازی	پن بهس
شــدیم	ضمــن	اینکــه	اداره	میــراث	عــالوه	بــر	ایــن	اعتبــارات	
اســتانی،	همــواره	با	مشــارکت	ســازمان	نوســازی	و	بهســازی	
شــهرداری	دزفــول	اقــدام	بــه	اجــرای	پــروژه	هــای	مرمتــی	
متعــددی	در	بافــت	تاریخــی	مــی	کنــد	کــه	در	تمــام	طــول	

ــه	دارد. ــال	ادام س
و	 دســتی	 صنایــع	 	، فرهنگــی	 میــراث	 اداره	 رئیــس	
ــای	 ــده	ه ــه	وع ــاره	ب ــا	اش ــه	ب ــول	در	ادام ــگری	دزف گردش
برخــی	مســئوالن	دزفــول	مبنــی	بــر	دریافــت	اعتبــار	بــرای	
بافــت	تاریخــی	گفــت:	اینگونــه	وعــده	هــا	تاکنــون	محقــق	
ــی	شــود	 ــار	موجــب	م ــی	انتشــار	اخب ــد	و	از	طرف نشــده	ان
تــا	انتظــار	مــردم	از	اداره	میــراث	فرهنگــی	شهرســتان	بــاال	
بــرود	در	حالــی	کــه	تاکنــون	اعتبــار	خاصــی	تصویــب	و	یــا	
تخصیــص	نیافتــه	اســت.		زمانــی	کــه	خانــه	تاریخــی	و	ثبت	
ملــی	فیــروزی	)آرامــش(		فــرو	ریخــت	جلســه	ای	بــا	حضور	
مســئوالن	اســتان	و	شهرســتان	در	فرمانــداری	برگــزار	شــد	
ــرای	 ــد	ب ــده	دادن ــدادی	از	مســئوالن	وع و	در	آن	جلســه	تع

ــزش	 ــای	در	خطــر	ری ــه	ه ــایر	خان ــه	و	س ــن	خان ــت	ای مرم
بافــت	اعتبــار	تامیــن	خواهنــد	کــرد	امــا	تاکنــون	هیچگونــه	

ــا	داده	نشــده	اســت. ــه	م ــاری	ب اعتب
آریایــی	در	پایــان	تاکیــد	کــرد:	بافــت	تاریخــی	دزفــول	یــک	
ســرمایه	عظیــم	ملــی	محســوب	مــی	شــود	کــه	در	صــورت	
ــش	 ــد	نق ــی	توان ــای	آن	م ــت	ه ــتفاده	از	ظرفی ــه	و	اس توج
ــادی	 ــکوفایی	اقتص ــگری	و	ش ــعه	گردش ــزایی	در	توس بس
منطقــه	از	نظــر	گردشــگری	داشــته	باشــد.		از	ســویی	
مشــکالتی	کــه	ایــن	گنجینــه	آجــری	را	تهدیــد	مــی	کنــد	
نیازمنــد	اعتبــارات	کالنــی	هســتند	کــه	از	عهده	شهرســتان	
خــارج	اســت؛	بنابرایــن	تقاضــا	داریم	تا	مســئوالن	اســتانی	و	
کشــوری	بــا	درک	اهمیــت	و	جایــگاه	ایــن	بافت	در	راســتای	
تخصیــص	اعتبــارات	بــرای	احیــا	و	رونــق	ایــن	بافــت	

ــد. ــام	دهن ــری	انج ــات	موث اقدام

ایجاد مسیر بافت گردی 
مدیرســازمان	نوســازی	و	بهســازی	شــهرداری	دزفــول	
درخصــوص	طــرح	هــای	مرمتــی	در	بافــت	تاریخــی	دزفــول	
اظهــار	کــرد:	ایــن	ســازمان	در	طــول	ســال	همــواره	اقدامات	
ــت	 مرمــت	و	بهســازی	کوچــک	و	بزرگــی	را	در	سراســر	باف

تاریخــی	انجــام	مــی	دهــد.
ــت	 ــه	ثب ــی	از	خان ــت	بخش ــزود:	مرم ــامدیل	اف ــعود	ش مس
ملــی	ســهرابی،	مرمــت	آســیاب	هــای	موجــود	در	زیــر	پــل	
جدیــد،	مرمــت	و	احیــای	خانــه	تاریخــی	قلقچــی	از	جملــه	
اقدامــات	ســازمان	نوســازی	و	بهســازی	شــهرداری	دزفــول	
ــرا	 ــته	اج ــال	گذش ــی	س ــه	ط ــت	ک ــی	اس ــت	تاریخ در	باف

شــده	اســت.
وی	بــا	بیــان	اینکــه	بــر	اســاس	اولویــت	هــا	همــواره	اقدامات	
ــوروز	۹۷	 ــرد،	گفــت:	در	ن ــت	انجــام	مــی	گی مرمتــی	در	باف
خانــه	تاریخــی	و	باشــکوه	قلقلچــی	افتتــاح	شــد	کــه	حاصل	
ــود	 ــازمان	ب ــن	س ــه	ای ــد	ماه ــبانه	روزی	و	چن ــالش	ش ت
ضمــن	اینکــه	هــم	اکنــون	درحــال	برگــزاری	مناقصــه	بــرای	
تحویــل	ایــن	خانــه	بــه	بخــش	خصوصــی	هســتیم	تــا	از	آن	
ــا	 ــا	طرحــی	مشــابه	ب ــه	عنــوان	یــک	رســتوران	ســنتی	ی ب

فضــای	ســنتی	و	تاریخــی	اســتفاده	شــود.
وی،	بهســازی	و	ســنگ	فــرش	معابــر	پیــاده	در	بافــت	
تاریخــی	را	از	برنامــه	هــای	در	دســتور	کار	ســازمان	نوســازی	
شــهرداری	دزفــول	در	ســال	جــاری	برشــمرد	و	گفــت:	ایــن	
طــرح	منــوط	بــه	دریافــت	اعتبــار	از	ســتاد	بازآفرینی	کشــور	

ــهرداری	اســت. و	ش
مدیرســازمان	نوســازی	و	بهســازی	شــهرداری	دزفــول	
ــت	گــردی	از	 ــک	مســیر	باف ــه	داد:	ایجــاد	ی ــن	ادام همچنی
دیگــر	برنامــه	هــای	در	دســتور	کار	مــا	بــرای	ســال	جــاری	
اســت.	ایــن	مســیر	بافــت	گــردی	از	علــی	مالــک	آغــاز	و	تــا	
ــیرها	 ــن	مس ــد	ای ــه	دارد،	هرچن ــان	ادام مســجد	سیاهپوش
پراکنــده	هســتند	امــا	در	طــرح	مذکــور	ایــن	مســیرها	بــرای	

ــه	یکدیگرمتصــل	مــی	شــوند. ــر	ب ــک	معب ــه	ی ــل	ب تبدی
شــامدیل	بــا	بیــان	اینکــه	طــرح	ترمیــم	و	بهســازی	آســیاب	
هــای	زیرپــل	باســتانی	بــا	مشــارکت	و	نظــارت	اداره	میــراث	
فرهنگــی	در	حــال	اجــرا	اســت،	گفــت:	در	نظــر	داریــم	برای	
ســال	جــاری	عملیــات	اســتحکام	بخشــی	و	مرمــت	دو	بــاب	
ــز	در	دســتور	کار	 ــر	را	نی ــی	دیگ ــت	مل ــه	تاریخــی	و	ثب خان

قــرار	دهیــم.
مدیرعامــل	ســازمان	نوســازی	و	بهســازی	شــهرداری	دزفول	
ــای	شــهر	 ــروژه	احی ــی	پ ــات	اجرای ــاز	عملی همچنیــن	از	آغ
ــت	 ــدوده	باف ــت:	مح ــر	داد	و	گف ــول	خب ــی	دزف ــر	زمین زی
کهــن	دزفــول	در	گذشــته	شــهری	ســه	الیــه	بــوده؛	شــهری	
در	زیــر	زمیــن	)از	طریــق	اتصــال	شــوادون	هــا	و	قمــش	ها(،	
ــق	 ــاالی	زمیــن	)از	طری شــهری	روی	زمیــن	و	شــهری	در	ب
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ــفانه	در	 ــه	متاس ــا(	ک ــاباط	ه ــا	و	س ــام	ه ــت	ب ــال	پش اتص
اوایــل	قــرن	اخیــر	و	همزمــان	بــا	آغــاز	شهرنشــینی	مــدرن	
و	احــداث	خیابــان	هــای	اصلی	شــهر،	بســیاری	از	پیوســتگی	
محــالت	دچار	آســیب	شــده	امــا	شــهر	زیــر	زمینــی	دزفول،	
بــا	توجه	بــه	قــرار	گرفتــن	در	عمــق	زمیــن	همچنان	دســت	
نخــورده	باقــی	مانــده	و	فقــط	بخــش	هایــی	از	آن	بــه	دلیــل	
تغییــر	ســبک	زندگــی	مــردم	بــدون	اســتفاده	مانــده	و	فــرو	

ریختــه	اســت.
شـامدیل	ادامـه	داد:	شـهر	زیـر	زمینی	دزفول	شـامل	شـبکه	
گسـترده	از	اتصـال	شـوادون	هـای	خانـه	هـای	تاریخـی	و	
همچنیـن	کانـال	هـای	زیر	زمینـی	آب	بـر،	برای	انتقـال	آب	
رودخانـه	به	قمش	ها	اسـت	که	این	شـبکه	هـای	زیر	زمینی	
در	تمـام	بافـت	تاریخـی	دزفـول،	گسـترده	بـوده	و	شـهر	زیر	

زمینـی	دزفول	را	تشـکیل	داده	اسـت.
ــن	شــهر	شــگفت	 ــای	ای ــن	روی	احی ــرد:	از	ای ــه	ک وی	اضاف
انگیــز،	زمینــه	توســعه	گردشــگری	شهرســتان	دزفــول	و	بــه	

تبــع	آن	اســتان	خوزســتان	را	فراهــم	مــی	کنــد.
مدیرعامــل	ســازمان	نوســازی	و	بهســازی	شــهرداری	دزفول	
بیــان	کــرد:	بــا	توجــه	بــه	جذابیــت	بــاالی	ایــن	شــهر	زیــر	
زمینــی،	ســازمان	نوســازی	و	بهســازی	شــهرداری	دزفــول،	
بــا	درک	اهمیــت	احیــای	آن	و	نقــش	مهــم	و	کلیــدی	ایــن	
پتانســیل	گرانبهــا،	در	توســعه	صنعــت	گردشــگری	جنــوب	
ــای	آن	 ــتای	احی ــترده	ای	را	در	راس ــات	گس ــور،	اقدام کش

آغــاز	کــرده	اســت.
وی	یــادآور	شــد:	در	حــال	حاضــر	ایــن	پــروژه	در	دو	جبهــه	
کاری	در	محلــه	سیاهپوشــان	واقــع	در	شــمال	بافــت	تاریخی	
دزفــول	و	محلــه	هــای	پیرنظــر،	چولیــان	و	مســجد	در	
مرکــز	شــهر	دزفــول	توســط	ســازمان	نوســازی	و	بهســازی	

ــت. ــرا	اس ــال	اج ــول	در	ح ــهرداری	دزف ش
عبــاس	پاپــی	زاده	نماینــده	مــردم	دزفول	در	مجلس	شــورای	

اســالمی	نیــز	مدتی	پیــش	در	یکــی	از	ســخنرانی	هــای	خود	
ضمــن	هشــدار	نســبت	بــه	نابــودی	بافــت	کهــن	و	تاریخــی	
ــرای	ســاماندهی	 ــژه	ب ــار	وی ــول	گفــت:	تخصیــص	اعتب دزف

2۷۰	هکتــار	بافــت	قدیــم	دزفــول	ضــروری	اســت.
ــار	 ــاری	اعتب ــال	ج ــه	س ــه	در	بودج ــا	ک ــزود:از	آنج وی		اف
قابــل	توجهــی	بــه	مرمــت	و	ســاماندهی	بافــت	هــای	قدیمی	
ــتان	 ــتاندار	خوزس ــن	از	اس ــه	بنابرای کشــور	اختصــاص	یافت
انتظــار	مــی	رود	ســهم	قابــل	توجهــی	از	محــل	ایــن	
ــول	اختصــاص	 ــه	حفــظ	بافــت	تاریخــی	دزف ــارات	را	ب اعتب

ــد. ده

بافت تاریخی نیازمند نگاهی ملی 
بافــت	کهــن	دزفــول	نمــاد	قرن	هــا	خاطــره	جمعــی	و	هویت	
ــتان	 ــن	شهرس ــی	ای ــاکنان	بوم ــی	س ــی	و	فرهنگ اجتماع
اســت،	وجــود	بافت	هــای	تاریخــی	در	هــر	شــهری	فرصتــی	
بــرای	افزایــش	اشــتراکات	ســاکنان	آن	شــهر	اســت	و	مطابق	
ــود	 ــت	خ ــوص	باف ــه	در	خص ــهرهایی	ک ــی	ها،	ش ــا	بررس ب
اقدامــات	مؤثــری	انجــام	داده	انــد	در	حفــظ	هویــت	اجتماعی	
ــن	رو	 ــد،	از	ای ــق	بوده	ان ــادی	موف ــد	زی ــا	ح ــز	ت ــود	نی خ
مســئله	بهســازی	و	نوســازی	بافــت	تاریخــی	دزفــول	یکی	از	
مســائل	حائــز	اهمیــت	و	انکارناپذیــر	در	موضوعــات	فرهنگی	

و	اجتماعــی	اســت.
ــا	 ــه	ب ــول	ک ــت	تاریخــی	دزف ــه	باف ــن	اســت	ک ــت	ای واقعی
معمــاری	اصیــل	و	کــم	نظیــر	خــود	در	گــذر	هزاره	هــا	جــان	
ســالم	بــه	در	بــرده،	ایــن	ســال	ها	در	پــی	بــی	مهــری	هــای	
ســازمان	میــراث	فرهنگــی	کشــور	و	اســتان	و	تــالش	ناکافی	
مســئوالن	شهرســتان	بــا	بحــران	هایــی	مواجــه	اســت	کــه	
اگــر	بــرای	رفــع	آنهــا	یــک	اقــدام	کامــل	و	اصولــی	صــورت	
نگیــرد	بــه	زودی	بایــد	شــاهد	تخریــب	بخــش	هــای	زیــاد	
ــاهدات	 ــه	مش ــرا	ک ــیم	چ ــه	باش ــن	مجموع ــری	از	ای دیگ

ــای	اداره	 ــام	تالش	ه ــود	تم ــا	وج ــه	ب ــد	ک ــی	ده ــان	م نش
میــراث	فرهنگــی،	مجموعــه	شــهرداری	دزفــول	و	ســازمان	
نوســازی	و	بهســازی	در	جهــت	بهبــود	وضعیــت	بافــت،	بــه	
ــا،	 ــودن	طرح	ه ــر	ب ــه	ب ــت	و	هزین ــتردگی	باف ــل	گس دلی
ــی	 ــکان	تاریخ ــن	م ــیب	های	ای ــودگی	و	آس ــرعت	فرس س
بســیار	بیشــتر	از	توجهــات	بــوده	اســت	در	حالیکه	شایســته	
بــود	در	تمــام	ایــن	ســالها	ســازمان	میــراث	فرهنگــی	کشــور	
و	یــا	اســتان	بــا	درک	اهمیــت	و	جایــگاه	ایــن	موزه	آجــری	و	
بــا	توجــه	بــه	گســتردگی	وســعت	و	تعــدد	بناهای	ارزشــمند	
موجــود	در	بافــت	دزفــول	بــرای	آن	یــک	بودجــه	اختصاصی	
ــی	در	 ــم	مل ــن	ســرمایه	عظی ــا	از	ای ــت	ت ــی	گرف در	نظــر	م
حــوزه	میــراث	فرهنگــی	بــه	درســتی	بهــره	بــرداری	شــود.
ــک	 ــوان	ی ــه	عن ــول	ب ــی	دزف ــت	تاریخ ــت	باف ــی	اس بدیه
مجموعــه	تاریخــی	و	ملــی	بایســتی	بــه	شایســتگی	معرفــی	
ــی	 ــر	همراه ــالوه	ب ــیر	ع ــن	مس ــه	در	ای ــود	ک ــت	ش و	مرم
انجمــن	هــای	مردمــی،	خیریــن	شهرســتان	و	ادارات	
ــه	 ــن	گنجین ــش	روی	ای ــای	پی ــران	ه ــع	بح ــف،	رف مختل
ــوی	 ــه	ای	ازس ــی	و	فرامنطق ــی	مل ــد	نگاه ــری	نیازمن آج
ســازمان	میــراث	فرهنگــی	کشــور	اســت	تــا	بــا	رونق	بیشــتر	
بــه	عنــوان	یکــی	از	ســرمایه	هــای	غنــی	معمــاری،	تاریخــی	

ــود. ــظ	ش ــور	حف ــی	کش و	فرهنگ
بــه	نظــر	مــی	رســد	وجــود	یــک	تشــکیالت	مجــزا	هماننــد	
ایجــاد	یــک	شــهرداری	بافــت	قدیــم	بــا	اســتفاده	از	اعتبارات	
ــت	 ــی	باف ــرای	رهای ــکار	ب ــن	راه ــد	مهمتری ــی	توان ــی	م مل
ــر	 ــن	ام ــه	ای ــد	ک ــی	باش ــوس	ویران ــول	از	کاب تاریخــی	دزف
نیازمنــد	توجــه	و	همــت	مســئوالن	شهرســتان	و	اســتان	و	
ــن	 ــق	ای ــار	و	تحق ــرای	جــذب	اعتب ــان	ب ــای	آن ــری	ه پیگی
طــرح	اســت	تــا	بافــت	تاریخــی	دزفــول	کــه	یــک	ســرمایه	
ــا	همــان	شــکوه	و	 ــان	ب ــی	شــود	همچن ــی	محســوب	م مل

ــه	حیــات	خــود	ادامــه	دهــد. عظمــت	تاریخــی،	ب
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ســرزمین  بویراحمــد  و  کهگیلویــه 
آفتــاب،  و  بــرف  چهارفصــل 
تپه ماهورهــای ســبز، دنــای ســر بــه 
آســمان ســاییده، آبشــارهای خروشــان 
ایــن  در  هزارســاله،  بلوط هــای  و 
فصــل از ســال میزبــان خوبــی بــرای 

اســت. گردشــگران 

ــد،	 ــوع	می	کن ــا	طل ــن	کوه	ه ــه	بلندتری ــه	از	قل ــید	ک خورش
هنگامــه	ســفر	اســت،	ســفر	بــه	ســرزمین	چهارفصــل	
ــر	گوشــه	از	آن	 ــر	ه ــت	ب ــه	طبیع ــه	و	بویراحمــد	ک کهگیلوی
ــا	آمیــزه	ای	از	رنگ	هــای	 نقشــی	دیگرگونــه	نگاشــته	اســت	ب
دلبرانــه	کــه	در	دل	کوه	هــا	و	جنگل	هــا	حک	شــده،	در	
ــارها	 ــیده	و	در	آبش ــا	خروش ــیده،	در	روده ــمه	ها	جوش چش

ــت. ــده	اس ــرازیر	ش س
کهگیلویــه	و	بویراحمــد	ســرزمین	چهارفصــل	بــرف	و	
آفتــاب،	ســرزمین	تپه	ماهورهــای	ســبز،	مــردان	بــزرگ،	
دیــار	آریوبــرزن،	دنــای	ســر	بــه	آســمان	ســاییده،	آبشــارهای	
ــای	ســبز	و	 ــاله	دامنه	ه ــای	هزارس ــد،	بلوط	ه خروشــان	و	بلن

ــت. ــا	اس ــون	دن ــای	واژگ الله	ه
ایــن	دیــار		در	دســتش	هــزاران	بلــوط	هزارســاله	می	خنــدد،	
ــات	 ــش	حی ــد،	رودهای ــی	می	خوان ــرود	زندگ هزارچشــمه	س

ــد. ــق	می	خوانن ــه	عش ــارهایش	نغم ــند	و	آبش می	بخش
ــه	 ــان	ک ــروی،	از	اصفه ــرب	ب ــمت	غ ــه	س ــه	ب ــیراز	ک از	ش
به	ســوی	جنــوب	ســفر	کنــی،	از	اهــواز	کــه	راه	مشــرق	
ــه	ســمت	شــمال	عــزم	ســفر	 ــی	و	از	بوشــهر	کــه	ب را	بپیمای

کنــی	بــه	کهگیلویــه	و	بویراحمــد	می	رســی	بــا	مســاحت	۱۶	
ــان	کوهســتان	های	شــکوهمند	و	 ــع	در	می ــزار	کیلومترمرب ه

ــرس. ــترگ	زاگ س
بویراحمــد	و	دنــا	شهرســتان	های	سردســیر	اســتان	هســتند	
کــه	دنــا	بهشــتی	زیبــا	را	بــر	آنــان	ارزانــی	داشــته	و	در	پــای	
ــان	 ــا	و	درخت ــدی	از	بلوط	ه ــترگ،	در	کمربن ــوه	س ــن	ک ای

کوهــی	محصورشــده	اند.
ــبز	 ــن	سرس ــم	در	دام ــخت	ه ــی	س ــوج	و	س ــهرهای	یاس ش
دنــای	اســتوار	آرمیده	انــد	و	نــوای	جویبارهــا	و	رودهــا	و	
آبشــارها	و	طنین	دلکــش	صدای	نســیم	در	گندمزارهایشــان،	

ــد. ــود	می	کن ــحور	خ ــده	ای	را	مس ــر	بینن ه
ایــن	اســتان	را	زیبایی	هــای	بســیاری	در	برگرفتــه	کــه	در	این	
ــوردار	 ــر	برخ ــب	و	دلپذی ــی	مناس ــال،	از	آب	و	هوای فصــل	س
ــزی	را	 ــوب	و	خاطره	انگی ــیار	خ ــات	بس ــد	اوق ــوده	و	می	توان ب

بــرای	مســافران	رقــم	بزنــد.
	

آبشار یاسوج
یکــی	از	زیبایی	هــای	طبیعــی	شــهر	یاســوج،	آبشــار	زیبــای	
آن	اســت	کــه	در	پنــج	کیلومتــری	شــمال	ایــن	شــهر	در	دل	
ــار	و	 ــاله	در	به ــت	و	هرس ــرده	اس ــوش	ک ــا	خ ــا	ج دره	ای	زیب
ــه	از	سراســر	 ــان	مســافرانی	اســت	ک ــز	میزب تابســتان	و	پایی

ــد. ــدارش	می	آین ــه	دی ــور	ب کش
ــه	شــهر	بخشــیده	و	 ــه	ای	ب ــن	آبشــار	خنــکای	نســیم	گون ای
مــکان	تفریحــی	زیبایــی	اســت	کــه	بــا	داشــتن	مکان	اســکان	
و	شــب	مانی،	بــا	آب	وهوایــی	مطبــوع	و	درختــان	بلــوط	چنــد	

صدســاله،	آرامــش	را	بــرای	مســافرانش	بــه	همــراه	دارد.
ــا	و	 ــا	و	کوه	ه ــران	را	دره	ه ــت	ای ــت	طبیع ــرد	پایتخ گرداگ

بلوط	هــا	و	آبشــارها	و	رودخانه	هــا	همچــون	کمربنــدی	زیبــا	
احاطــه	کــرده	اســت.

	
پارک جنگلی

یکــی	دیگــر	از	مکان	هــای	تفریحــی	کهگیلویــه	و	بویراحمــد،	
پــارک	جنگلــی	یاســوج	اســت	کــه	بزرگ	تریــن	پــارک	
جنگلــی	در	جنــوب	کشــور	بــوده	و	بــا	مســاحت	۸۰۰	هکتــار	

ــرار	دارد. ــام	شــهر	ق در	ب

تنگ گنجه ای
منطقــه	گردشــگری	تنــگ	گنجــه	ای	در	۱3	کیلومتــری	
ــا	 شــهر	یاســوج	و	در	مســیر	جــاده	یاســوج	بــه	سی	ســخت	ب
ــار	بســیار	 ــان	چن ــا	درخت ــان	در	دره	ای	ب چشــمه	هایی	جوش

ــع	اســت. ــوط	واق ــی	درخــت	بل ــع	و	پوشــش	جنگل مرتف
تنــگ	زیبــای	گنجــه	ای	جاذبــه	دیگــری	اســت	کــه	انبوهــی	
ــه	از	دل	 ــای	داده	و	چشــمه	هایی	ک ــود	ج ــان	را	در	خ از	درخت

کوه	هــا	می	جوشــد.
ــتای	گنجــه	ای	 ــام	روس ــه	ن ــه	ای	ب ــه	در	منطق ــه	ک ــن	تنگ ای
ــوارا	 ــن	چشــمه	آب	ســرد	و	گ واقع	شــده	اســت،	دارای	چندی
ــه	فلــک	کشــیده	 ــوده	کــه	همــه	آن	هــا	از	کوه	هــای	ســر	ب ب

ــرد. ــمه	می	گی ــرس	سرچش ــروس	زاگ ــا،	ع دن
تنــگ	گنجــه	ای	در	میــان	تنگه	هــای	زیبــای	دیــار	چهارفصل	
اســتان	کهگیلویــه	و	بویراحمــد،	گنجینــه	ای	بی	نظیــر	اســت	
و	درختــان	تنومنــد	و	ســر	بــه	آســمان	ســاییده	اش،	ســایه	بان	
ــا	 ــه	از	دل	صخره	ه چشــمه	های	جوشــان	و	خنکــی	اســت	ک

و	ســنگ	ها	جوشــیده	اند.
ــاده	 ــه	ج ــن	اســت	ک ــا	ای ــگاه	زیب ــن	تفرج ــارز	ای ــکات	ب از	ن

گردش در سرزمین رنگ های دلبرانه/ازسایه سار بلوط ها تاخنکای آبشارها

صدیقه امیدی
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ــوده	 مواصالتــی	یاســوج	-	سی	ســخت	در	کنــار	ایــن	تنگــه	ب
ــز	و	 ــی	دل	انگی ــک	آب	و	هوای ــه	و	زالزال ــوط،	بن ــان	بل و	درخت

ــت. ــیده	اس ــه	آن	بخش ــش	ب فرح	بخ

دریاچه سد شاه قاسم
ــر	از	ســرزمین	 ــی	دیگ دریاچــه	ســد	»شــاه	قاســم«	در	مکان
ــرزن	و	در	پنــج	کیلومتــری	جنــوب	شــهر	یاســوج	در	 آریــو	ب

ــرار	دارد. ــا	ق ــی	زیب ــه	راه ــهر	و	در	باریک ورودی	ش
ــای	 ــره	زیب ــکان	اســکان	و	منظ ــا	داشــتن	م ــه	ب ــن	دریاچ ای
ــر	 ــرای	ه ــا،	روزی	آرامش	بخــش	را	ب ــان	زیب دریاچــه	و	درخت

ــد	زد. ــم	خواه مســافری	رق

روستای پلکانی کریک
روســتای	کریــک	در	2۵	کیلومتــری	شــهر	یاســوج،	روســتایی	
ــام	 ــه	ن ــه	ب ــت	ک ــار	اس ــن	دی ــان	ای ــرای	مردم ــنا	ب ــام	آش ن

ــه	اســت. ــوب	شــهرت	یافت ماســوله	جن
ورودی	روســتا	جــاده	ای	زیبــا	اســت	کــه	ازیک	طــرف	
مشــرف	به	کــوه	و	جنــگل	و	درختــان	بلــوط	و	از	طــرف	دیگــر	
مشــرف	بــر	شــالیزارهایی	اســت	کــه	بــوی	زندگــی	از	آن	هــا	

ــد. ــام	می	رس ــه	مش ب
در	ایـن	روسـتا	خانه	هـا	از	گل	و	سـنگ	و	چـوب	ساخته	شـده	
کـه	حیـاط	یـک	خانه	بـام	خانه	دیگـر	اسـت	و	این	سـیر	ادامه	
دارد	تـا	به	نزدیک	کوه	برسـد.	ایـن	دهکده	در	انبـوه	درختان	و	

باغ	هـا	و	شـالیزارها	و	رودخانه	هـا	محصور	شـده	اسـت.
	

آبشار تنگ تامرادی
آبشــار	تنــگ	»تامــرادی«	از	دیگــر	جاذبه	هــای	شــهر	یاســوج	
اســت	کــه	در	دل	کوهــی	ســترگ	قرارگرفتــه	و	مجموعــه	ای	
اســت	از	۱۵	آبشــار	کــه	هرکــدام	در	ارتفاعــی	متفــاوت	قــرار	

ــه	۱۵	متــر	می	رســد. داشــته	و	در	بیشــترین	ارتفــاع،	ب
ــان	 ــمه	هایی	جوش ــا	چش ــی	ب ــی	جنگل ــار	در	مکان ــن	آبش ای

ــرار	دارد. ق
	

سی سخت
کــه	 اســتان	 سردســیری	 شــهرهای	 از	 دیگــر	 یکــی	
ــا	 ــوان	ب ــه	آن	می	ت ــکای	دامن ــرم	را	در	خن ــتان	های	گ تابس
آرامــش	ســپری	کــرد،	شــهر	زیبــای	ســی	ســخت	اســت	کــه	

ــت. ــده	اس ــر	آن	دمی ــتی	ب ــی	بهش ــت،	روح طبیع

بـه	 شـمال	 از	 شـهر	 ایـن	
از	 لـردگان،	 شهرسـتان	
شـرق	بـه	سـمیرم،	از	جنـوب	
بویراحمـد	 شهرسـتان	 بـه	
شهرسـتان	 بـه	 غـرب	 از	 و	
کهگیلویـه	محـدود	می	شـود.
اختــالف	 شــهر	 ایــن	 در	
و	 بلندتریــن	 ارتفــاع	
ــام	 ــر	اســت	و	ن ــر	3۰۰۰	مت ــه	بالغ	ب ــاط	منطق پســت	ترین	نق
ــی	 ــاه	کیان ــرو	پادش ــتان	کیخس ــه	از	داس ــز	برگرفت ــهر	نی ش
و	بیــژن	ســردار	بــزرگ	ایران	زمیــن	و	2۹	نفــر	از	مــردان	
جنگجــوی	ایــن	ســردار	بــزرگ	اســت	کــه	شــهر	ســی	پهلوان	

یــا	ســی	ســخت	نــام	گرفتــه	اســت.
بیــژن	ســردار	کیانــی	و	2۹	تــن	از	یــاران	خــود	در	راه	عبــور	از	
کــوه	قــوش	مســتان	دنــا	بــر	اثــر	کــوالک	شــدید	جــان	خــود	
ــرد	 ــی	م ــاد	س ــه	ی ــهر	را	ب ــن	ش ــام	ای ــد	و	ن را	از	دســت	دادن

بــزرگ	و	ســخت،	ســی	ســخت	گذاشــتند.
	

چشمه میشی
ــه	 ــن	چشــمه	شــهر	ســی	ســخت	ک ــن	و	پرآب	تری بزرگ	تری
ــد،	 ــهر	می	کن ــن	ش ــی	ای ــافران	بســیاری	را	راه ــاله	مس هرس
ــز	 ــو	نی ــمه	بش ــه	چش ــه	ب ــام	دارد	ک ــی«	ن ــمه	»میش چش
معــروف	اســت.	نــام	ایــن	چشــمه	برگرفتــه	از	داســتان	
ــن	چشــمه	اســت. ــه	آب	در	ای ــن	ســپردن	او	ب کیخســرو	و	ت

	
غار ده شیخ

ــن	 ــکل	گیری	ای ــی،	ش ــی	های	زمین	شناس ــاس	بررس ــر	اس ب
ــی	 ــه	ط ــت	ک ــی	اس ــه	دوره	دوم	زمین	شناس ــوط	ب ــار	مرب غ
ســالیان	طوالنــی،	براثــر	ریــزش	نــزوالت	جــوی،	حفره	هایــی	
در	غــار	ایجادشــده	و	آب	درون	حفره	هــا	بــه	بیــرون	راه	یافتــه	
ــای	 ــز	و	داالن	ه ــای	اعجاب	انگی ــکیل	قندیل	ه ــب	تش و	موج

زیبــا	شــده	اســت.

حرم بی بی حکیمه
ــی	را	 ــران	فراوان ــاالنه	زائ ــه	س ــی	ک ــای	مهم ــی	از	مکان	ه یک
بــه	گچســاران	می	کشــاند،	آســتانه	مقدســه	حضــرت	بی	بــی	

حکیمــه)س(	خواهــر	امــام	رضــا)ع(	اســت.
ایــن	بــارگاه	مقــدس	چــون	مرواریــدی	در	دل	کوهســتان	های	
زاگــرس	جنوبــی	و	در	نزدیکــی	خلیــج	نیلگــون	فــارس	قــرار	
ــه	 ــور	ب ــارج	از	کش ــور	و	خ ــای	کش ــی	از	جای	ج دارد	و	زائران
ــن	موســی	الرضا)ع(	را	 ــی	ب ــوی	عل ــا	ب زیارتــش	می	شــتابند	ت

در	جنــوب	و	در	آســتان	او	استشــمام	کننــد.
ــن	 ــی	از	پرآوازه	تری ــه)س(	یک ــی	حکیم ــر	بی	ب ــد	مطه مرق
ــری	 ــه	در	۸۰	کیلومت ــوب	کشــور	اســت	ک ــای	جن امامزاده	ه
جنــوب	گچســاران	در	ضلــع	شــرقی	روســتای	بی	بــی	

حکیمــه	از	توابــع	ایــن	شهرســتان،	حدفاصــل	بنــدر	گنــاوه	به	
ــزرگ	و	 ــه	ای	ب ــان	تنگ ــدان(	در	می ــز	گچســاران	)دوگنب مرک

ــه	اســت. ــرار	گرفت ــی	ق طوالن
ــکل	 ــره	ای	ش ــاً	دای ــی	تقریب ــدس	در	فضای ــد	مق ــن	مرق ای
ــوده	 ــی	ب ــاز	و	طبیع ــی	ب ــل	فضای ــت	و	در	اص ــه	اس قرارگرفت
کــه	در	عمــق	کوهســتانی	صعب	العبــور	و	منحصربه	فــرد	
ایجادشــده	اســت	به	گونــه	ای	کــه	ســقف	آن	بــه	شــکل	
ــا	ســیمان	 ناهمــواری	سنگ	تراشــی	شــده	و	دیواره	هــای	آن	ب

ــت. ــده	اس ــره	کاری	ش زب
ــزی	و	 ــه	مرک ــاً	در	نقط ــه)س(	دقیق ــی	حکیم ــگاه	بی	ب آرام
وســط	دایــره	قــرار	نگرفتــه	و	بیشــتر	بــه	ســمت	شــمال	رفتــه	
اســت	و	در	کنــار	ایــن	آرامــگاه،	قبــر	دیگــری	وجــود	دارد	کــه	
ــه	گل	گل	 ــوط	ب ــن	محــل	مرب ــر	ای ــات	معتب ــر	اســاس	روای ب
ــه)س(	 ــی	حکیم ــادار	بی	ب ــت	و	وف ــا	نجاب ــز	ب ــون	کنی خات

ــت. اس
	

بالد شاپور
یکــی	دیگــر	از	شــهرهای	گرمســیری	اســتان	کــه	آثــار	
بســیاری	از	تاریــخ	صفویــه	را	بــا	خــود	دارد،	شــهر	دهدشــت	
اســت	کــه	شــهر	تاریخــی	بــالد	شــاپور	در	ایــن	شــهر	

گردشــگران	را	بــه	تاریــخ	پیونــد	می	زنــد.
شــهر	تاریخــی	بــالد	شــاپور	بــه	دلیــل	وجــود	بــارگاه	هفــت	
ــت	 ــهور	اس ــز	مش ــد	نی ــهر	هفت	گنب ــه	ش ــزاده	در	آن،	ب امام
ــه	الی	 ــخ	را	از	الب ــوان	تاری ــن	شــهر	می	ت ــه	ای ــا	ســفر	ب ــه	ب ک

ــت. ــا	نشس ــه	تماش ــاجد	ب ــراها	و	مس ــا،	کاروانس حجره	ه
ــی،	 ــا	ارگ	محمدخان ــن	و	زیب ــی	که ــت	تاریخ ــن	باف در	ای
ــام	 ــی،	حم ــرج	دیدبان ــی،	ب ــر	نب ــر	خض ــورک،	قب مســجد	م
کهیــار،	حمــام	ضلــع	شــرقی،	حمــام	مســجد	جامــع	کــه	بــه	
ــزاده	 ــازار	امام ــرا	و	ب ــد	مشــهور	اســت،	کاروانس ــام	محم حم

ــرار	دارد. ــر	ق جاب

آبشار کمر دوغ
آبشــار	کمــر	دوغ	از	دیگــر	جاذبه	هــای	شهرســتان	کهگیلویــه	
اســت	کــه	آب	آن	ســفیدرنگ	و	دوغ	ماننــد	اســت	و	بــه	همین	

واســطه	آن	را	آبشــار	کمــر	دوغ	می	نامنــد.
ایـن	آبشـار	در	بخـش	چاروسـا،	در	فاصلـه	۸۵	کیلومتـری	
دهدشـت	و	در	کوهپایه	هـای	غربـی	کـوه	سـیلوم	واقع	شـده	و	
نزدیـک	بـه	۱۰۰	متـر	ارتفـاع	و	بیـش	از	۶۰	متر	عـرض	دارد.
بویراحمــد	 و	 کهگیلویــه	 ســرزمین	 از	 گوشــه	 هــر	 در	
طبیعــت	نقشــی	بی	بدیــل	نگاشــته	و	تاریــخ	نیــز	در	
کوچه	پس	کوچه	هایــش	قــدم	زده	اســت.	طبیعــت	بکــر	
و	زیبــای	دامنه	هــای	دنــا،	جوش	وخــروش	رودخانه	هــا	و	
آبشــارها،	نغمــه	فراموش	شــده	پرنــدگان	و	صــدای	هلهلــه	باد	
در	گندمزارهــا،	گوشــه	ای	از	زیبایی	هــای	بی	نظیــر	ســرزمین	
ــد. ــود	می	خوان ــه	خ ــافران	را	ب ــه	مس ــت	ک ــرزن	اس آریوب
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دشــت های مملــو از گل در اللــه زار، 
گلــزار و بیدخــون کرمــان در هــوای 
بــاالی 50 درجــه شــهرهای جنوبــی 
ــرای  ــی ب ــه مکان ــا ب ــن روزه ــران ای ای
تبدیل شــده  مســافرانی  گــردش 
را  زاگــرس  در  ییاق نشــینی  کــه 

نــد. برگزیده ا

ــتان	در	 ــای	تابس ــا	و	در	اوج	گرم ــن	روزه ــان	ای ــتان	کرم اس
اســتان	های	جنوبــی	کشــور	پذیــرای	هــزاران	گردشــگر	
کنــار	 در	 اســت،	 ارتفاعــات	 و	 سردســیر	 مناطــق	 در	
ــت	 ــه	بهش ــه	ب ــت	ک ــر	و	جیرف ــت	و	راب ــتان	های	باف شهرس
کرمــان	شــهرت	دارنــد	و	مملــو	از	دره	هــای	سرســبز	و	
ــردو	و	 ــه	و	گ ــای	بن ــر	جنگل	ه ــاری	در	زی ــای	ج رودخانه	ه
بــادام	هســتند	در	ســوی	دیگر	اســتان	در	شهرســتان	بردســیر	

شــاهد	وجــود	دشــت	هایی	مملــو	از	گل	هســتیم.
شهرســتان	بردســیر	نزدیک	تریــن	شهرســتان	بــه	شــهر	
کرمــان	بــوده	کــه	در	مســیر	کرمــان-	بندرعبــاس	و	کرمــان	
ــن	 ــتان	بزرگ	تری ــن	شهرس ــه	اســت.	ای ــرار	گرفت ــیراز	ق -	ش
گلزارهــای	اســتان	کرمــان	را	در	خــود	جــای	داده	اســت	
کــه	شــامل	گلزارهــای	طبیعــی	در	روســتای	اللــه	زار	و	گلــزار	
ــف	 ــتاهای	مختل ــی	در	روس ــای	مصنوع ــون	و	گلزاره و	بیدخ
ــای	 ــو	از	گل	ه ــه	دشــت	را	ممل ــه	زار	اســت	ک به	خصــوص	الل

ــت. ــرده	اس ــدی	ک ــی	محم صورت

»الله زار« عروس طبیعت کرمان
باغ	هــای	مملــو	از	میوه	هــای	تابســتانی	نیــز	طراوتــی	خــاص	
ــه	زار«	 ــت،	»الل ــان	داده	اس ــتان	کرم ــش	از	اس ــن	بخ ــه	ای ب
ــن	 ــت.	ای ــان	اس ــتان	کرم ــتانه	اس ــردی	تابس ــاج	طبیعت	گ ت
ــکونی	 ــه	مس ــن	منطق ــان	مرتفع	تری ــتان	کرم ــش	از	اس بخ
اســتان	کرمــان	محســوب	می	شــود	کــه	در	دامنــه	کــوه	شــاه	
و	کوه	هــای	هــزار	در	انتهــای	سلســله	کوه	هــای	زاگــرس	
ــز	 ــتان	نی ــز	اس ــع	آب	مرک ــن	مناب ــد	و	مهم	تری قرارگرفته	ان
ــن	 ــه	تأمی ــن	منطق ــیده	ای ــک	کش ــه	فل ــر	ب ــات	س از	ارتفاع

می	شــود.
ــه	منطقــه	داده	و	 ــی	خاصــی	ب ــی	زیبای وجــود	ده	هــا	ســد	آب
ــرای	 ــاز	ب ــات	موردنی ــز	امکان ــه	زار	نی ــگری	الل ــپ	گردش کم

ــت. ــرده	اس ــم	ک ــگران	را	فراه ــکان	گردش اس
ارتفاعــات	اللــه	زار	مملــو	از	گیاهــان	مختلــف	دارویــی	اســت	
ــان	 ــواص	گیاه ــوع	و	خ ــه	تن ــاع	منطق ــن	ارتف ــاال	رفت ــا	ب و	ب
ــه	در	۷۵	 ــن	منطق ــد.	ای ــر	می	کن ــز	تغیی ــه	نی ــی	منطق داروی
کیلومتــری	شــهر	بردســیر	قرارگرفتــه	اســت	و	2۷۰۰	متــر	از	

ــاع	دارد. ــا	ارتف ســطح	دری
ارتفــاع	ایــن	منطقــه	ســبب	شــده	اســت	اقلیــم	اللــه	زار	نیــز	
تغییــر	کنــد	و	در	اکثــر	روزهــای	گــرم	تابســتان	اللــه	زار	یکــی	
ــن	مناطــق	مســکونی	کشــور	محســوب	شــود	و	 از	خنک	تری
ــای	۸۵	 ــتا	در	دم ــن	روس ــه	آب	در	ای ــه	اینک ــه	قابل	توج نکت

ــد. ــوش	می	آی ــانتی	گراد	ج ــه	س درج
ــواع	گیاهــان	دارویــی	 ــاغ	گل	محمــدی	و	ان هــزاران	هکتــار	ب

ــی	 ــان	داروی ــد	گیاه ــب	تولی ــود	دارد	و	قط ــه	زار	وج در	الل
ــد	 ــب	تولی ــن	قط ــان	و	دومی ــتان	کرم ــات	در	اس و	عرقیج
ــواع	 ــدی	و	ان ــود.	گل	محم ــوب	می	ش ــور	محس گالب	در	کش
عرقیجــات	ازجملــه	عــرق	نســترن،	گالب،	نعنــاع،	کاســنی	و	
ده	هــا	گونــه	دیگــر	از	ایــن	نــوع	محصــوالت	در	صدهــا	کارگاه	
ــه	روی	 ــا	ب ــود	و	درب	آن	ه ــد	می	ش ــه	تولی ــی	در	منطق خانگ

ــاز	اســت. گردشــگران	ب
روســتای	اللــه	زار	و	دشــت	های	اطرافــش	پهنــه	ای	از	گل	هــای	
رنگارنــگ	ازجملــه	اللــه،	شــقایق،	بنفشــه	های	کوهــی	
ــت	و	 ــرار	داده	اس ــگران	ق ــم	گردش ــل	چش ــه	را	در	مقاب و	آالل
ــرار	داده	 ــوه	ق ــع	از	ک ــه	ای	مرتف ــگ	را	در	دامن ــی	رنگارن تابلوی

ــد. ــی	می	کن ــین	را	تداع ــی	دل	نش ــه	طبیعت ک
روســتای	اللــه	زار	در	دامنــه	کــوه	اســتقرار	دارد	و	اکثــر	
خانه	هــای	ایــن	روســتا	بــه	شــکل	ســنتی	و	به	صــورت	خانــه	
ــن	روســتا	در	 ــردم	در	ای ــاغ	بناشــده	اند	و	زندگــی	ســنتی	م ب
ــرار	 ــدگان	گردشــگران	ق ــل	دی خانه	هــای	بومگــردی	در	مقاب

ــه	اســت. گرفت
طبــق	گفتــه	مــردم	محلــی	در	هــر	فصــل	از	ســال	دشــت	های	
ــد	 ــی	جدی ــاص	رنگ ــای	خ ــش	گل	ه ــل	روی ــه	دلی ــه	زار	ب الل
ــن	دشــت	صــدای	 ــی	از	ای ــر	جای ــد.	در	ه ــه	خــود	می	گیرن ب
ــوش	 ــه	گ ــی	ب ــهره	های	وحش ــتان	و	س ــای	هزاردس بلبل	ه
ــن	 ــه	ای ــان	را	ب ــراوت	بی	پای ــی	و	ط ــه	روح	تازگ ــد	ک می	رس

ــد. ــتا	می	بخش روس
ارتفاعــات	اللــه	زار	در	فصــول	مختلــف	ســال	پذیــرای	

میـراث ایــران

گلزارهای کرمان بهشتی درانتهای زاگرس/
از دشت های رنگارنگ تا غار یخی
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کوهنــوردان	و	صخره	نــوردان	از	سراســر	کشــور	اســت،	
ــه	 ــن	منطق ــر	در	ای ــال	های	اخی ــگری	در	س ــت	گردش صنع
ــه	 ــتقبال	قابل	توج ــرای	اس ــردم	پذی ــت	و	م ــعه	یافته	اس توس
ــه	زار	 ــه	الل ــار	ب ــاز	فصــل	به ــا	آغ ــه	ب گردشــگران	هســتند	ک
ــه	 ــن	منطق ــتان	در	ای ــر	تابس ــای	آخ ــا	روزه ــد	و	ت می	آین

حضورشــان	ادامــه	دارد.
شـغل	اصلـی	مـردم	کشـت	گیاهـان	دارویـی	و	در	نهایـت	
عرق	گیـری	از	آن	هـا	در	خانه	هـا	و	کارگاه	های	محلی	اسـت.	در	
پهنه	دشـت	و	دامنه	کوه	نیز	سـیاه	چادرهای	عشـایر	برپا	شـده	

اسـت	که	منظـره	ای	زیبـا	را	ایجـاد	کرده	اسـت.
نکتــه	جالــب	اینکــه	حتــی	در	روزهــای	گــرم	تابســتان	بــرف	
ــه	 ــود	ک ــده	می	ش ــه	دی ــع	منطق ــای	مرتف ــه	کوه	ه روی	قل
بــا	آب	شــدن	آن	هــا	ده	هــا	رودخانــه	در	پهنــه	دشــت	ایجــاد	
ــد	 ــه	س ــی	ازجمل ــدهای	خاک ــه	س ــراً	ب ــه	اکث ــود	ک می	ش
ــح	 ــری	و	تفری ــه	ماهیگی ــه	زمین ــود	ک ــم	می	ش ــه	زار	خت الل
مــردم	را	نیــز	فراهــم	کــرده	اســت.	همچنیــن	بقعــه	امــام	زاده	
هاشــم	نیــز	در	روســتای	اللــه	زار	بــه	مکانــی	بــرای	آرامش	دل	

ــل	شــده	اســت. تبدی
امــا	در	کنــار	»اللــه	زار«	یکــی	از	زیباتریــن	روســتاهای	کشــور	
ــن	 ــام	ای ــه	از	ن ــور	ک ــود	دارد،	همان	ط ــزار«	وج ــام	»گل ــه	ن ب
روســتا	هــم	مشــخص	اســت	گلــزار	نیــز	مملــو	از	دشــت	های	
ــی	و	 ــر	گالب ــر	ثم ــای	پ ــاورزی	و	باغ	ه ــا	کش ــت	ام گل	اس
ــتا	وجــود	دارد	 ــن	روس ــم	در	ای ــالس	ه ــو	و	گی ســیب،	زردآل
کــه	مــردم	بــرای	معرفــی	محصوالتشــان	هرســال	جشــنواره	

ــد. ــی	راه	می	اندازن ــیب	و	گالب س

۳۰ کیلومتر مربع دشت مملو از گل 
از	گلـزار	به	عنـوان	بهشـت	گم	شـده	کرمـان	یاد	می	کننـد	این	
دشـت	دل	فریـب	در	کنـار	جاذبه	هـای	طبیعـی	دارای	ابنیـه	
و	مناطـق	تاریخـی	نیـز	اسـت،	در	راه	رسـیدن	بـه	این	دشـت	
باید	از	جـاده	ای	که	در	دو	سـویش	باغ	های	میـوه	قرارگرفته	اند	
عبـور	کرد.	امـا	یکی	از	زیباتریـن	جلوه	های	این	منطقه	دشـت	
ریـواس	اسـت	کـه	مملـو	از	گل	هایـی	بـا	همیـن	نـام	اسـت	و	

وسـعت	3۰	کیلومترمربـع	را	در	بـر	می	گیـرد.
ــی	و	گنبــدی	 ــان	کهن	ســال	و	خانه	هــای	خشــت	و	گل درخت
ایــن	منطقــه	در	کنــار	رودخانه	هــای	خروشــان	مجموعــه	ای	
زیبــا	را	بــه	وجــود	آورده	کــه	هــزار	و	۵۰۰	هکتــار	بــاغ	انــواع	

میوه	هــای	تابســتانی	تزئینــش	کــرده	اســت.
منــاره	ســلجوقی،	شــیروئیه،	مســجد	جامــع،	مســجد	
ــره،	 ــل	ک ــاغ	چه ــی،	ب ــی،	دارقاض ــیاب	آب ــین	خانی،	آس حس
خانه	هــای	فرمانفرمــا	و	اماکــن	زیارتــی	چــون	آســتان	
ــن)ع(،	 ــذرگاه	امیرالمؤمنی ــداهلل	)ع(،	گ ــزاده	عب ــدس	امام مق
بقعــه	شــیخ	هــارون	و	شــاه	مــراد	ازجملــه	داشــته	های	

ــتند. ــزار	هس ــی	گل تاریخ
ــاد	 ــز	ی ــکوفه	ها	نی ــتای	ش ــوان	روس ــا	عن ــتا	ب ــن	روس از	ای
می	شــود	و	بــه	دلیــل	وجــود	درختــان	متعــدد	میــوه	روســتا	
ــزار	 ــتان	گل ــل	تابس ــه	در	فص ــود	ک ــکوفه	می	ش ــو	از	ش ممل
ــزرگ	اســتان	 ــه	مرکــز	اصلــی	تأمیــن	میــوه	شــهرهای	ب را	ب

ــد. ــل	می	کن ــان	تبدی کرم

ــتان  ــی اس ــال طبیع ــا یخچ ــان تنه ــون میزب بیدخ
ــاله ــردوی ۲۰۰۰ س ــان گ ــان و درخت کرم

امــا	شــاید	بتــوان	گفــت	یکــی	از	زیباتریــن	مناطــق	
ــت،	 ــون	اس ــتای	بیدخ ــان	روس ــتان	کرم ــردی	اس طبیعت	گ

ایــن	روســتا	در	3۶	کیلومتــری	بردســیر	قــرار	دارد.
ایــن	روســتا	در	دره	ای	بــا	همیــن	نــام	قــرار	گرفتــه	اســت	کــه	
ــکیل	 ــان	را	تش ــتان	کرم ــوه	اس ــای	می ــن	باغ	ه متراکم	تری
ــال	 ــردوی	کهن	س ــای	گ ــو	از	باغ	ه ــون	ممل ــد،	بیدخ می	دهن
ــا	 ــتند	و	ده	ه ــواز	هس ــتا	میهمان	ن ــن	روس ــردم	ای ــت،	م اس

ــن	روســتا	وجــود	دارد. ــز	بومگــردی	در	ای مرک
درختــان	گــردوی	2	هزارســاله	در	کنــار	رودخانه	ای	خروشــان	

ــا	 کــه	از	ارتفاعــات	ســرازیر	شــده	اســت	طــراوت	روســتا	را	ب
بــوی	پونــه	و	بابونــه	و	آاللــه	درهم	آمیختــه	اســت.	امــا	یکــی	
از	عجیب	تریــن	دیدنی	هــای	بیدخــون	تنهــا	یخچــال	دائمــی	

اســتان	کرمــان	اســت.
ــود	 ــخ	وج ــی	از	ی ــای	دائم ــون	صخره	ه ــات	بیدخ در	ارتفاع
دارد	کــه	در	میــان	آن	هــا	غارهــای	یخــی	پدیــد	آمــده	
ــده	از	 ــه	باقی	مان ــخ	ک ــرف	و	ی ــم	از	ب ــای	عظی ــت.	توده	ه اس
ــا	 ــن	یخچال	ه ــتند.	ای ــته	هس ــال	های	گذش ــای	س بارش	ه
مهم	تریــن	منبــع	آب	بیدخــون	در	فصــل	تابســتان	هســتند	

ــد. ــاد	کرده	ان ــین	را	ایج ــر	و	دل	نش ــی	بک و	طبیعت
	گفتــه	می	شــود	ایــن	روســتا	از	دوره	های	قبــل	از	ورود	اســالم	
ــن	 ــان	ای ــی	از	درخت ــت	و	برخ ــوده	اس ــا	ب ــران	پابرج ــه	ای ب
روســتا	عمــری	بیشــتر	از	دو	هــزار	ســال	دارنــد،	لهجــه	مــردم	
بیدخــون	محلــی	و	منحصربه	فــرد	اســت	و	درآمــد	مــردم	ایــن	

ــود. ــن	می	ش ــاورزی	تأمی ــراً	از	راه	کش ــتا	اکث روس
ــده	اســت	 ــا	ش ــتا	بن ــداد	روس ــه	دره	و	در	امت ــتا	در	دامن روس
گــردو،	گیــالس	و	گالبــی،	ماســت،	شــیر،	پنیر،	کشــک،	روغن	
حیوانــی،	پوســت،	کــرک	و	پشــم	گوســفند	و	عســل	ازجملــه	

ــود. ــا	محســوب	می	ش ــتای	زیب ــن	روس ســوغات	ای
ــا	کوه	هــای	دســتکوئیه،	بحــر	آســمان	و	کــوه	 ــن	روســتا	ب ای
ــه	موجــب	حضــور	مســتمر	 ــده	اســت	ک یشــم	محصــور	ش

کوهنــوردان	حرفــه	ای	در	منطقــه	اســت	و	بــه	همیــن	دلیــل	
ــوردی	احــداث	شــده	اســت. ــای	کوهن ــات	کمپ	ه در	ارتفاع
فرهنــگ	غنــی	مــردم	ایــن	منطقــه	موجــب	ایجــاد	معمــاری	
منحصربه	فــرد	شــده،	ضمــن	اینکــه	لبــاس	مــردم	و	غذاهــا	و	
حتــی	بازی	هــای	بومــی	و	محلــی	مــردم	بیدخــون	هــم	جــزو	

ــگری	اســت. ــای	گردش جاذبه	ه
در	کنــار	ایــن	ســه	روســتای	مملــو	از	گل	کــه	ایــن	
روزهــا	میزبــان	هــزاران	گردشــگر	از	اســتان	های	مجــاور	
و	دور	و	نزدیــک	کشــور	هســتند	شهرســتان	بردســیر	
زمینــه	 در	 دیگــری	 منحصربه	فــرد	 جاذبه	هــای	 دارای	
ــه	برخــی	از	 ــر	ب ــه	در	زی ــردی	و	تاریخــی	اســت	ک طبیعت	گ

اشــاره	می	شــود. آن	هــا	

ــزال  ــت گاه غ ــه زیس ــده بیدوئی ــه حفاظت ش منطق
ــی ایران

ایــن	منطقــه	از	ســال	۵۷	تحــت	حافظــت	بــوده	اســت	
و	 دارد	 هکتــار	 و	33	 هــزار	 	۱۶۶ معــادل	 مســاحتی	 و	
ــول	 ــه	در	ط ــن	منطق ــاری	در	ای ــه	ج ــای	همیش رودخانه	ه
ــار	 ــزی	و	کن ــدگان	آب ــف	پرن ــرای	گونه	هــای	مختل ســال	پذی

ــت. ــزی	اس آب
پوشـش	گیاهـی	منطقه	شـامل	درمنـه،	فرفیـون،		قیـچ،	گز،	
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گـون،	بنـه،	بلـوط،	آلبالـو	وحشـی		و	ارژن	اسـت،	ایـن	منطقه	
ازنظـر	تنـوع	گیاهی	نیـز	از	اهمیـت	خاصـی	برخوردار	اسـت.
ــواع	 ــگ	ان ــش	،	کاراکال	و	یوزپلن ــوچ	و	می ــز،	ق ــو،	کل	وب آه
ــوران	 ــیایی	از	جان ــگ	آس ــه	یوزپلن ــادر	ازجمل ــانان	ن گربه	س
حمایت	شــده	ایــن	منطقــه	محســوب	می	شــوند	و	بیشــترین	
ــدگان	 ــوار	و	پرن ــان	علفخ ــده	چهارپای ــت	زاد	و	ولدکنن جمعی
ــن	 ــود.	ای ــت	می	ش ــه	یاف ــن	منطق ــان	در	ای ــتان	کرم در	اس
ــرای	 ــتگاه	ها	ب ــن	زیس ــن	و	مهم	تری ــی	از	بهتری ــه	یک منطق

ــان	اســت. ــی	در	اســتان	کرم ــزال	ایران ــا	همــان	غ ــو	ی آه

آبشار هجین
آبشــار	هجیــن	در	بخــش	شــمالی	شــهر	بردســیر	و	در	میــان	
دشــت	همــواری	کــه	روســتاهای	هجیــن،	ملک	آبــاد،	خالــق	
ــن	 ــه	هجی ــیه	رودخان ــه	حاش ــری	ک ــای	دیگ ــاد	و	آبادی	ه آب

شــکل	گرفته	اند؛	قــرار	دارد.
در	ایــن	منطقــه	چشــم	اندازهای	زیبایــی	از	باغ	هــا	و	پوشــش	
ــان	آب	 ــه	جری ــده	ک ــود	آم ــه	وج ــان	وحشــی	ب ــبز	درخت س
ــن	 ــزوده	اســت.	ای ــای	آن	اف ــراوت	و	جلوه	ه ــر	ط ــه،	ب رودخان
جلوه	هــا	باوجــود	آبشــار	هجیــن،	دل	نوازتــر	و	دیدنی	تــر	

شــده	اند.
ــان- ــاده	کرم ــان	و	ج ــمت	کبوترخ ــه	س ــه	ب ــن	رودخان ای
رفســنجان	ادامــه	می	یابــد.	محــدوده	و	بســتر	آبشــار	هجیــن	
جریــان	 و	 برگرفته	انــد	 در	 پهــن	 تخته	ســنگ	های	 را	
رودخانــه	بــا	ارتفاعــی	حــدود	۶متــر،	بــه	حوضچــه	ای	کــه	در	
ــش	 ــزد.	پوش ــکل	گرفته،		فرومی	ری ــن	ش ــخت	زمی ــف	س ک
درخت	هــا	و	درختچه	هــا	به	خصــوص	»ســرخگزها«	بــر	

زیبایی	هــای	ایــن	محــدوده	می	افزایــد.

دریاچه ترشاب
دریاچــه	تُرشــاب	یکــی	از	دریاچه	هــای	اســتان	کرمــان	اســت	
ــیر	و	در	 ــتان	بردس ــوب	شهرس ــری	جن ــه	در	۱3	کیلومت ک

ــرار	دارد. نزدیکــی	روســتای	ترشــاب	ق
ایــن	دریاچــه	فصلــی	از	ذوب	برف	هــای	ارتفاعــات	و	همچنین	
ــن	 ــه	می	شــود.	وســعت	ای ــی	آب	بخشــا	تغذی ــه	فصل رودخان
ــر	اســاس	میــزان	آب	گیــری	آن	متفــاوت	اســت	و	 دریاچــه	ب
ــد.	 ــانتی	متر	نمی	رس ــه	۵۰	س ــق	آن	ب ــط	عم ــور	متوس به	ط

آب	ایــن	دریاچــه	شــور	و	غیرقابــل	اســتفاده	اســت.
ــه	 ــده	می	شــود	ک ِــی	دی ــاه	ن ــه	بیشــتر	گی ــراف	دریاچ در	اط
به	صــورت	انبــوه	و	متراکــم،	بیــش	از	۸۰	درصــد	ســطح	آن	را	
می	پوشــاند.	بــه	همــراه	نــِی،	گیاهــان	دیگــری	چــون	ســازو	و	

ــده	می	شــود. ــز	دی ــی	نی لوی
ــدگان	 ــواع	پرن ــتر	ان ــاب	را	بیش ــه	ترش ــش	دریاچ حیات	وح
تشــکیل	می	دهنــد	به	ویــژه	پرندگانــی	چــون	اردک	سرســبز،	
اگــرت	ســفید	و	حواصیــل	خاکســتری	کــه	در	زمســتان	ها	در	
ایــن	منطقــه	مــأوا	می	گیرنــد.	از	پســتانداران	اطــراف	تــاالب	

ــرد. ــاه	اشــاره	ک ــه	گــرگ	و	روب ــوان	ب ــز	می	ت نی

ارگ تاریخی بردسیر
ــجد	 ــروی	مس ــیر	و	روب ــهر	بردس ــز	ش ــیر	در	مرک ارگ	بردس
ــرار	دارد.	 ــت،	ق ــی	اس ــار	قدیم ــز	از	آث ــود	نی ــه	خ ــع،	ک جام
ــور	 ــه	به	ط ــوده	ک ــع	ب ــش	از	23۰۰	مترمرب ــاحت	آن	بی مس
میانگیــن	۸	متــر	باالتــر	از	ســطح	خیابــان	اســت.	قدمــت	این	

ــد. ــل	می	رس ــال	قب ــش	از	3۰۰	س ــه	بی ارگ	ب
ــه	 ــف،	ازجمل ــای	مختل ــده	در	کاوش	ه ــرون	آم ــای	بی فضاه
یــک	حیــاط	بــا	چهــار	ایــوان	قرینــه	کــه	دارای	هشــت	ورودی	
ــل	آشــپزخانه	 ــات	ســکونتی	از	قبی ــز	ســایر	امکان اســت	و	نی
و	سیســتم	آب	رســانی	بیانگــر	ایــن	واقعیــت	اســت	کــه	ارگ	
بردســیر	روزگاری	مــکان	مناســبی	بــرای	ســکونت	حاکمــان	
ــوان	یــک	قلعــه	نظامــی	مطــرح	 ــه	و	به	عن ــه	شــمار	می	رفت ب

ــوده	اســت. ب
در	ســفال	دهانــه	یکــی	از	حلقه	هــای	چــاه	بــا	خــط	نســتعلیق	
ــه	 ــنه	۱۱23«،	ک ــی	س ــده	»محمدقل ــارت	نوشته	ش ــن	عب ای

تاریــخ	ســاخت	بنــا	را	نشــان	می	دهــد.	مصالــح	به	کاررفتــه	در	
ــد	 ــواردی	مانن ــا	خشــت	خــام	اســت	و	در	م ــن	بن ســاخت	ای
ــده	 ــتفاده	ش ــر	اس ــوض،	از	آج ــاخت	ح ــاط	و	س ــرش	حی ف

اســت.
بــرای	تأمیــن	آب	موردنیــاز،	از	چاه	هــای	موجــود	در	ارگ	
ــس	از	طــی	مســیر	شــیب	داری	از	 اســتفاده	می	شــده	و	آب	پ
چــاه	یــا	آب	انبــار	تــا	تنبوشــه	وســط	حــوض	به	صــورت	فــواره	
ــیده	 ــی	می	بخش ــی	خاص ــه	آن	زیبای ــه	ب ــده	ک ــر	می	ش ظاه
ــاده	 ــفال	های	س ــد	س ــی	مانن ــیاء	مختلف ــون	اش ــت.	تاکن اس
ــوی،	 ــی	و	صف ــه	دوره	ایلخان ــوط	ب ــروف	مرب ــاب	دار،	ظ و	لع
ــه	 ــوط	ب ــزی	مرب ــزی	و	آالت	جنگــی	و	دو	گــوی	فل اشــیاء	فل
توپ	هــای	دوران	صفویــه،	معــروف	بــه	زنبــورک	یافــت	شــده	

اســت.

خانه بهادر الملک
خانـه	بهادرالملـک	بردسـیر	یکـی	از	بناهـای	تاریخـی	شـهر	
بردسـیر	اسـت.	ایـن	خانـه	در	بـِر	غربـی	خیابـان	شـریعتی	
بردسـیر	واقع	اسـت.	این	بنا	توسـط	عبدالمظفرخان	سـرتیپ	
مشـهور	بـه	بهادرالملـک	کـه	در	بردسـیر	بـه	لقـب	»ابـدال«	

معـروف	بـود،	بـه	روزگار	قاجـار	سـاخته	شـده	اسـت.
ایــن	بنــا	همچــون	اکثــر	ابنیــه	دوره	قاجاریــه	ایــن	بخــش	از	
کشــور،	بــا	پــالن	حیــاط	مرکــزی	و	فضاهــای	اطراف	ســاخته	
ــاط،	 ــمالی	حی ــه	ش ــه	در	جبه ــو	ک ــن	نح ــت	بدی ــده	اس ش
ــاالر	وســیعی	وجــود	دارد	و	 ــی،	ت ســه	دری	و	در	جبهــه	جنوب
ســایر	فضاهــای	جبهه	هــای	شــرقی	و	غربــی	شــامل	انبارهــا،	
اتاق	هــای	خدمــه	و	مطبــخ،	در	خدمــت	فضــای	اصلــی	خانــه	

ــوده	اســت. ب
ازجملــه	بخش	هــای	جالــب	ایــن	بنــا	عــالوه	بــر	تــاالر	بــزرگ	
آن،	انبارهــای	طبقــه	فوقانــی	جهــت	ذخیــره	مــواد	غذایــی	و	
بــرج	خشــتی	ایــن	خانــه	اســت	کــه	بخــش	تحتانــی	آن	محل	

گــذر	عمــوم	اســت.
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می تـوان  را  بناهـا  شـگفت انگیزترین 
 100 از  بیـش  کـه  جایـی  دیـد،  اینجـا 
پـل تاریخـی یکجـا جمـع شـده اسـت؛ 
پل هـای  پایتخـت  اعتبـار،  بااین همـه 
بی اعتبـاری  تـب  در  دنیـا  تاریخـی 
همچنـان خـواب جهانی شـدن می بینـد.

ــا	موقعیــت	اســتراتژیک	خــود	همــواره	در	 اســتان	لرســتان	ب
طــول	تاریــخ	به	عنــوان	یکــی	از	مهم	تریــن	گذرگاه	هــای	
ــن	 ــه	ای ــوده	به	طوری	ک ــوب	کشــور	مطــرح	ب ــه	جن شــمال	ب
اســتان	در	دوره	مادهــا،	هخامنشــی،	ساســانی	و	اســالمی	در	
مســیر	هگمتانــه	-	شــوش	در	موقعیــت	ویــژه	ای	قــرار	داشــته	
ــاد	در	 و	پــل	کشــکان	نیــز	در	۵۰	کیلومتــری	جنــوب	خرم	آب

ــت. ــده	اس ــیر	احداث	ش ــن	مس ای
پل	هــای	گاومیشــان،	شــاپوری،	پــل	آجــری،	پل	دختــر،	
کلهــر،	کشــکان	و	شکســته	ازجملــه	پل	هــای	تاریخــی	
ــت	 ــال	قدم ــزار	و	۴۰۰	س ــش	از	ه ــه	بی ــتان	هســتند	ک لرس
پل	ســازی	 و	 هنــر	 و	 معمــاری	 از	 و	 دارنــد	 تاریخــی	

برخوردارنــد. منحصربه	فــرد	

منحصربه فردترین پل های تاریخی دنیا
تعــداد	زیــادی	از	ایــن	پل	هــای	حیرت	انگیــز	بــا	طــول	بیــش	
ــش	از	3۰	 ــول	بی ــه	ط ــی	ب ــمه	طاق	های ــر	و	چش از	2۰۰	مت

متــر	جلوه	هایــی	از	فنــاوری	و	معمــاری	پیشــینیان	خردمنــد	
ــد. ــه	نمایــش	گذارده	ان ــار	را	ب ــن	دی ای

ــی	 ــکان«	دارای	پایه	های ــی	»کش ــل	تاریخ ــال	پ به	عنوان	مث
بــه	مســاحت	بیــش	از	2۰۰	متــری	و	همچنیــن	ارتفــاع	
ــه	 ــت	ک ــه	اس ــاختمان	۱2	طبق ــک	س ــدازه	ی ــدی	به	ان بلن
ــی	در	 ــچ	پل ــکان	در	هی ــل	کش ــاع	پ ــا	و	ارتف ــاحت	پایه	ه مس

ــدارد. ــود	ن ــا	وج دنی
ــه	 همچنیــن	پــل	»شکســته«	لرســتان	نیــز	کــه	متعلــق	ب
ــام	 ــه	تم ــت	ک ــی	در	دنیاس ــا	پل ــت	تنه ــانی	اس دوره	ساس
ــر	 ــز	از	دیگ ــل	نی ــن	پ ــزرگ	ای ــم	ب ــوده	و	حج ــنگ	ب س
اســتان	 شکســته	 پــل	 منحصربه	فــرد	 ویژگی	هــای	

لرســتان	اســت.
ــرد	 ــای	منحصربه	ف ــر	پل	ه ــز	از	دیگ ــان«	نی ــل	»گاومیش پ
ــه	 ــه	دهان ــوط	ب ــی	خــاص	آن	مرب ــه	ویژگ لرســتان	اســت	ک
ــن	 ــان	بزرگ	تری ــل	گاومیش ــه	پ ــت	به	طوری	ک ــل	اس ــن	پ ای
دهانــه	پل	هــای	تاریخــی	جهــان	را	بــه	خــود	اختصــاص	داده	

اســت.
ــر«	و	 ــل	تاریخــی	»پلدخت ــری	پ ــت	قرارگی عظمــت	و	موقعی
همچنیــن	»سلســله	بــودن«	پــل	تاریخــی	»کلهــر«	ازجملــه	
ــه	در	 ــت	ک ــی	اس ــای	تاریخ ــن	بناه ــاص	ای ــای	خ ویژگی	ه

ــا	صــادق	نیســت. ــل	دیگــری	در	دنی مــورد	هیــچ	پ
همچنیــن	ویژگــی	منحصربه	فــرد	دیگــر	پــل	تاریخــی	
ــف	 ــای	مختل ــه	دوره	ه ــق	ب ــه	متعل ــت	ک ــن	اس ــر«	ای »کله
ــا	 ــه	پنج	ت ــوط	ب ــر	مرب ــل	کله ــه	پ ــوده	به	طوری	ک ــی	ب تاریخ

ــت. ــی	اس ــش	دوره	تاریخ ش

سال ها چشم انتظاری برای جهانی شدن
ایــن	در	حالــی	اســت	کــه	پایتخــت	پل	هــای	تاریخــی	ایــران	
ــن	 ــدن	ای ــده	جهانی	ش ــق	وع ــم	به	راه	تحق ــت	چش سال	هاس
پل	هــای	شگفت	انگیزاســت	و	به	رغــم	گذشــت	ســال	ها	
ــوز	 ــی	هن ــت	جهان ــار	در	فهرســت	موق ــن	آث ــری	ای از	قرارگی
اســتان	لرســتان	باوجــود	ظرفیــت	غنــی	میــراث	تاریخــی	و	
فرهنگــی	موفــق	بــه	ثبــت	هیــچ	اثــری	در	فهرســت	جهانــی	

نشــده	اســت.
ــان	 ــه	در	جری ــتان	ک ــی	لرس ــای	تاریخ ــی	پل	ه ــت	جهان ثب
ســفرهای	مختلــف	هیئــت	دولــت	به	عنــوان	مصوبــه	در	
حــوزه	میــراث	فرهنگــی	اعــالم	شــد	همچنــان	درگیــر	
اماواگرهایــی	اســت	کــه	تاکنــون	کار	ثبــت	جهانــی	ایــن	آثــار	

ــت. ــرده	اس ــه	ک ــکالتی	مواج ــا	مش را	ب
	

۱۲ ســال از مصوبــه ثبــت جهانــی پل هــای تاریخــی 
لرســتان گذشت

در	حالــی	مصوبــه	مربــوط	بــه	ثبــت	جهانــی	پل	هــای	
تاریخــی	لرســتان	مربــوط	بــه	ســال	۸۵	اســت	کــه	بــه	نظــر	
ــی	 ــزم	چندان ــته	ع ــال	گذش ــدود	۱2	س ــی	ح ــد	ط می	رس
ــراث	 ــن	می ــده	ای ــی	ش ــرای	جهان ــتان	ب ــئوالن	اس در	مس

شــگفت	انگیز	وجــود	نداشــته	اســت.
بــا	 اســتان	 فرهنگــی	 میــراث	 حــوزه	 کارشناســان	
ــوان	 ــتان	به	عن ــتان	لرس ــی	اس ــدم	معرف ــدی	از	ع گالیه	من
ــگری	 ــی،	گردش ــراوان	تاریخ ــای	ف ــا	ظرفیت	ه ــتانی	ب اس
ــدی	 ــزم	ج ــون	ع ــه	تاکن ــتند	ک ــد	هس ــتی	معتق و	توریس

مصائب پایتخت پل های تاریخی/راه طوالنی جهانی شدن و پایی که می لنگد

زهرا حسینی

میـراث ایــران

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 81 |  شماره 30 | مرداد 97

نســبت	معرفــی	و	ثبــت	آثــار	تاریخــی	لرســتان	در	
ــی	صــورت	نگرفتــه	اســت	کــه	البتــه	عوامــل	 ســطح	جهان
مختلفــی	در	ناکامــی	در	ثبــت	جهانــی	آثــار	تاریخــی	

لرســتان	دخیــل	هســتند.
ــی	 ــتان	در	حال ــی	لرس ــای	تاریخ ــی	پل	ه ــت	جهان ــدم	ثب ع
ــه	 ــوط	ب ــن	بناهــای	تاریخــی	مرب رخ	می	دهــد	کــه	عمــده	ای
ــی	 ــای	تاریخ ــی	بناه ــه	برخ ــوده	درحالی	ک ــانی	ب دوره	ساس
اســتان	های	هم	جــوار	کــه	ثبــت	جهانــی	نیــز	شــده	اند	

ــه	هســتند. ــه	دوره	صفوی ــوط	ب مرب

پل هایی که از نو ساخته می شوند! 
در	راســتای	ثبــت	جهانــی	پل	هــای	تاریخــی	لرســتان	ابتــدا	
ــت	 ــای	تاریخــی	تشــکیل	و	کار	مرم ــن	بناه ــده	ای ــد	پرون بای
ــرد؛	موضوعــی	کــه	طــی	ســال	های	 ــن	پل	هــا	صــورت	گی ای
ــیر	 ــه	در	مس ــی	ک ــا	حرکت	های ــده	ت ــول	مان ــته	مغف گذش
ــا	 ــه	ب ــورت	گرفت ــز	ص ــی	نی ــای	تاریخ ــن	بناه ــت	ای مرم
انتقــادات	کارشناســان	مواجــه	شــود	و	مدیرکل	ســابق	میراث	
فرهنگــی،	صنایع	دســتی	و	گردشــگری	لرســتان	در	ســخنانی	
ــرای	مرمــت	پل	هــای	تاریخــی	اســتان	هرکســی	 ــد:	»ب بگوی
بــه	ســلیقه	خــودش	اقــدام	کــرده	و	کارهــای	صــورت	گرفتــه	

ــوده	بلکــه	نوســازی	 ــت	نب ــای	تاریخــی	مرم در	برخــی	پل	ه
ــوده	اســت.	« ــل	ب پ

فرهنگــی،	 میــراث	 مدیــرکل	 قاســمی	 امیــن	 ســید	
صنایع	دســتی	و	گردشــگری	لرســتان	در	ایــن	رابطــه	بــا	
ــتفاده	از	 ــا	اس ــتان	ب ــی	لرس ــار	تاریخ ــت	آث ــه	مرم ــاره	ب اش
ــه	 ــوط	ب ــر	مرب ــن	ام ــرد:	ای ــوان	ک ــتاندارد	عن ــح	غیراس مصال

ســال	های	گذشــته	بــوده	اســت.
وی	بــا	اشــاره	بــه	مرمــت	پــل	تاریخــی	»گــپ«	بیــان	داشــت:	
ــن	 ــت	ای ــت	در	مرم ــتاندارد	اس ــد	و	غیراس ــه	ب ــی	ک مصالح
ــا	 ــی	آن	ه ــورای	عال ــد	ش ــا	تائی ــه	و	ب ــل	تاریخــی	به	کاررفت پ

را	خــارج	می	کنیــم.
ــه	نحــو	اصولــی	 قاســمی	بابیــان	اینکــه	ایــن	پــل	تاریخــی	ب
ــی	در	 ــه	زمان ــوده	ک ــن	ب ــزود:	ممک ــد،	اف ــد	ش ــت	خواه مرم
ــد،	 ــت	نمی	داده	ان ــوع	اهمی ــن	موض ــه	ای ــی	ب ــراث	فرهنگ می
ــح	 ــا	مصال ــته	ی ــود	نداش ــن	کار	وج ــص	ای ــروی	متخص نی

ــت. ــته	اس ــود	نداش ــن	کار	وج ــاز	ای موردنی
ــار	تاریخــی	 ــی	آث ــر	اینکــه	مرمــت	غیراصول ــد	ب ــا	تأکی وی	ب
اســتان	دالیــل	متعــددی	ممکن	اســت	داشــته	باشــد،	افــزود:	
بااین	وجــود	مــا	ســعی	خواهیــم	کــرد	از	مصالحــی	کــه	بومــی	
بــوده	و	بــا	طرحــی	کــه	درگذشــته	همخوانــی	داشــته	

ــم. ــتفاده	کنی اس

معــاون رئیس جمهــور: منابــع مرمــت آثــار تاریخــی 
محدود اســت

رئیــس	 و	 رئیس	جمهــور	 معــاون	 مونســان	 علی	اصغــر	
ــی،	صنایع	دســتی	و	گردشــگری	در	 ــراث	فرهنگ ــازمان	می س
جریــان	ســفر	بــه	لرســتان	در	ســخنانی	بــا	اشــاره	بــه	مرمــت	
ــک	 ــران،	ی ــت:	ای ــار	داش ــتان	اظه ــی	لرس ــای	تاریخ پل	ه
ــا	 ــم	ب ــه	هــر	شــهری	کــه	می	روی کشــور	تاریخــی	اســت	و	ب
ــز	 ــددی	مواجــه	می	شــویم	و	همــه	نی ــای	تاریخــی	متع بناه
ــا	 ــت	شــود،	ام ــا	مرم ــار	تاریخــی	آن	ه ــه	آث ــد	ک انتظــار	دارن

ــا	محــدود	اســت. ــع	م مناب
وی	بــا	تأکیــد	بــر	اینکــه	بــا	همیــن	منابــع	تــالش	
کرده	ایــم	کــه	موضوعــات	را	بــا	اولویت	بنــدی	مــورد	
ــم	برخــی	از	 ــرد:	ترمی ــوان	ک ــم،	عن ــرار	دهی رســیدگی	ق
پل	هــای	تاریخــی	لرســتان	انجام	شــده	و	برخــی	نیــز	

ــت. ــام	اس ــال	انج در	ح
و	 صنایع	دســتی	 فرهنگــی،	 میــراث	 ســازمان	 رئیــس	
گردشــگری	کشــور	گفــت:	بــه	زودی	صدمیــن	پــل	تاریخــی	
ــه	ثبــت	ملــی	خواهــد	رســید	و	قــرار	اســت	یــک	 لرســتان	ب

ــود. ــزار	ش ــتان	برگ ــطح	اس ــرای	آن	در	س ــژه	ب ــه	وی برنام
ــی	 ــای	تاریخ ــی	پل	ه ــت	جهان ــه	ثب ــاره	ب ــا	اش ــان	ب مونس
لرســتان	گفــت:	همــه	کشــورها	ســاالنه	یــک	ســهمیه	بــرای	
ــد	و	مــردم	لرســتان	توقــع	 ــار	تاریخــی	دارن ــی	آث ثبــت	جهان
ــرای	ثبــت	 ــت	ب ــد	کــه	قلعــه	فلــک	االفــالک	را	در	اولوی دارن
ــرط	آزادســازی	 ــه	به	ش ــیم	و	درنتیج ــته	باش ــی	داش جهان
کامــل	حریــم	قلعــه	فلــک	االفــالک،	پرونــده	آن	را	بــرای	ثبت	

ــرد. ــم	ک ــل	خواهی ــی	تکمی جهان

کار پایــش و بــه روز شــدن مطالعــات پل هــای 
ــرد ــام گی ــی انج تاریخ

و	 صنایع	دســتی	 فرهنگــی،	 میــراث	 ســازمان	 معــاون	
ــتان	 ــت:	در	لرس ــخنانی	گف ــز	در	س ــور	نی ــگری	کش گردش
ــه	 ــود	دارد	ک ــی	وج ــای	تاریخ ــری	از	پل	ه ــه	بی	نظی مجموع
ــه	ایــن	خاطــر	مــا	پایگاهــی	در	ایــن	 زنجیــره	ای	هســتند	و	ب

زمینــه	ایجــاد	کرده	ایــم.
محمدحســن	طالبیــان	بــا	تأکیــد	بــر	اینکــه	عــالوه	بــر	بنــای	
ایــن	پل	هــای	تاریخــی،	بحــث	آزادســازی	حریــم	ایــن	بناهــا	
ــه	روز	 ــش	و	ب ــد	کار	پای ــرد:	بای ــح	ک ــت،	تصری ــم	اس ــز	مه نی

ــرد. ــای	تاریخــی	انجــام	گی ــات	پل	ه شــدن	مطالع

وعده هایی برای سال ۲۰۲۱
ــگری	 ــتی	و	گردش ــی،	صنایع	دس ــراث	فرهنگ ــرکل	می مدی
ــی	 ــر	تاریخ ــدود	3۰۰	اث ــه	ح ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــتان	ب لرس
ــار	 ــت،	اظه ــه	اس ــی	قرارگرفت ــت	مل ــت	ثب ــتان	در	نوب لرس
داشــت:	دره	خرم	آبــاد،	قلعــه	فلــک	االفــالک	و	پل	هــای	
ــد. ــرار	دارن ــی	ق ــت	جهان ــت	ثب ــز	در	نوب تاریخــی	اســتان	نی
ســید	امیــن	قاســمی	اضافــه	کــرد:	در	لرســتان	حــدود	۱۰۰	
پــل	تاریخــی	شناسایی	شــده	کــه	بــا	برنامه	ریزی	هــای	
صــورت	گرفتــه	تــا	ســال	2۰2۱	پل	هــای	تاریخــی	اســتان	بــه	

ثبــت	جهانــی	خواهنــد	رســید.		
وی	خاطرنشــان	کــرد:	پــالن	ثبــت	جهانــی	پل	هــای	تاریخــی	
ــال	 ــت	در	س ــرای	ثب ــی	ب ــت	اصل ــوان	اولوی ــتان	به	عن لرس

2۰2۱	ارائه	شــده	اســت.

ــا  ــتان ها ت ــر اس ــام دیگ ــه ن ــت ب ــی از ثب مصائب
ــب تخری

ــن	راه	 ــه	همی ــتان	ب ــی	لرس ــای	تاریخ ــب	پل	ه ــا	مصائ ام
طوالنــی	جهانی	شــدن	ختــم	نمی	شــود	بلکــه	تخریــب	ایــن	
ــام	دیگــر	اســتان	ها	نیــز	 ــه	ن ــار	ارزشــمند	و	ثبــت	آن	هــا	ب آث
ــا	 ــی	دنی ــای	تاریخ ــن	پل	ه ــر	منحصربه	فردتری ــان	گی گریب

ــت. اس
ــای	تاریخــی	 ــه	پل	ه ــن	دهان ــه	بزرگ	تری ــل	گاومیشــان	ک پ
جهــان	را	بــه	خــود	اختصــاص	داده	بــه	نام	اســتان	ایــالم	ثبت	
ــده	آن	در	خــاک	 ــه	بخــش	عم ــی	شــده	اســت	درحالی	ک مل

ــت. ــده	اس ــتان	واقع	ش لرس
ــگری	 ــتی	و	گردش ــی،	صنایع	دس ــراث	فرهنگ ــرکل	می مدی
لرســتان	در	خصــوص	ثبــت	برخــی	از	آثــار	تاریخــی	لرســتان	
بــه	نــام	اســتان	های	دیگــر	اظهــار	داشــت:	ایــن	امــر	واقعیــت	

دارد.
ســید	امیــن	قاســمی	افــزود:	پــل	گاومیشــان	در	ســال	
ــه	 ــی	ب ــار	مل ــت	آث ــالم	در	فهرس ــتان	ای ــام	اس ــه	ن ۱3۹۱	ب
ــه	از	آن	در	 ــک	دهن ــا	ی ــه	تنه ــود	درحالی	ک ــیده	ب ــت	رس ثب
ــت	در	 ــل	اس ــم	پ ــش	اعظ ــه	بخ ــی	ک ــالم	و	مابق ــتان	ای اس
ــه	همیــن	منظــور	مذاکراتــی	 اســتان	لرســتان	قرارگرفتــه،	ب
ــتان	 ــام	لرس ــه	ن ــر	ب ــن	اث ــت	ای ــازمان	در	خصــوص	ثب ــا	س ب

ــت. ــه	اس ــورت	گرفت ص
تخریــب	آثــار	تاریخــی	لرســتان	و	مرمــت	نشــدن	آن	هــا	خود	
ــت	 ــر	راه	ثب ــر	س ــدی	ب ــی	ج ــه	مانع ــت	ک ــری	اس درد	دیگ

ــت. ــتان	اس ــی	لرس ــای	تاریخ ــی	پل	ه جهان
ــارز	ایــن	تخریب	هــا	را	در	پــل	تاریخــی	»کشــکان«	 ــه	ب نمون
می	تــوان	دیــد.		اردیبهشــت	۹۵	بــود	کــه	یکــی	از	طاق	هــای	
پــل	تاریخــی	کشــکان	فروریخــت	و	حــاال	باگذشــت	2	ســال	
بــار	دیگــر	خبرها	از	حــال	ناخــوش	»کشــکان«	حکایــت	دارد.	
پایه	هــای	لــرزان	و	طاق	هــای	ترک	خــورده	پــل	تاریخــی	
کشــکان	امســال	نیــز	متحمــل	بــاران	و	رعدوبرق	هــای	
شــدیدی	شــد	و	هــرروز	نگرانی	هــا	پیرامــون	ریــزش	مجــدد	

ــت. ــش	اس ــه	افزای ــای	آن	رو	ب طاق	ه
قــدرت	اهلل	ترابــی	نــژاد	فرمانــدار	دوره	چگنــی	در	ایــن	رابطــه	
گفتــه	اســت:	علیرغــم	اینکــه	طــی	دو	ســال	گذشــته	بــرای	
پــل	تاریخــی	کشــکان	اعتبــار	در	نظــر	گرفته	شــده	اســت	اما	
ــل	برداشــته	 ــن	پ ــرای	اصــالح	وضعیــت	ای حتــی	یک	قــدم	ب

نشــد.
وی	ادامــه	داد:	طاق	هــای	ایــن	پــل	تاریخــی	در	حــال	ریــزش	
اســت،	پایه	هــای	پــل	را	آب	شســته	و	در	حــال	تخریــب	

ــت. اس
به	هــرروی،	مرمــت	و	ثبــت	جهانــی	پل	هــای	تاریخــی	
لرســتان	عــالوه	بــر	معرفــی	ایــن	آثــار	بــه	دنیــا	و	حفــظ	ایــن	
میــراث	۱۴۰۰	ســاله	بــرای	آینــدگان،	لرســتان	را	بــه	مقصــد	
گردشــگران	خارجــی	از	سراســر	دنیــا	تبدیــل	خواهــد	کــرد	
کــه	بــه	تماشــای	منحصربه	فردتریــن	پل	هــای	تاریخــی	

جهــان	می	آینــد.	

میـراث ایــران
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ویرانه ای به نام قلعه 
باستانی» کنگلو«

	

تنهــا دیــواره ای بــا دو طــاق از قلعــه 
کنگلــو بــا معمــاری دوره ساســانی و 
اوایــل دوره اســامی کــه ثبــت ملــی نیــز 
شــده باقــی مانــده و ایــن بنــای تاریخــی 

ــت. ــده اس ــل ش ــه تبدی ــه ویران ب

قلعــه	کنگلــو،	در	3۰	کیلومتــری	پل	ســفید	و	در	منطقــه	
خطیرکــوه	واقــع	شــده	اســت.	ایــن	بنــا،	آخریــن	حلقــه	
ارتباطــی	یــک	حــوزه	فرهنگــی	باســتانی	اســت	کــه	قلعه	
بــه	قلعــه	پیــش	مــی	رود	و	بــه	دژغــار	اســپهبد	خورشــید	

ــو	می	رســد. ــه	کنگل و	ســرانجام	ب
آغــوش	 در	 و	 صخــره	ای	 تپــه	ای	 روی	 بــر	 بنــا	
ــه	 ــده	ک ــاخته	ش ــیده	س ــک	کش ــر	به	فل ــای	س کوه	ه
ــر	 ــن	ام ــرده	و	همی ــخت	ک ــی	پذیری	آن	را	س دسترس
ــا	را	شــدت	 ــودن	بن ــه	ب ــه	تدافعــی	و	احتمــال	قلع جنب
عمومــا	 گذشــتگان	 ســوی،	 دیگــر	 از	 و	 بخشــیده	
ــا	و	در	 ــدای	صخره	ه ــر	بلن ــود	را	ب ــگاه	های	خ پرستش
ــر	 ــن	ام ــد	و	ای ــا	می	کرده	ان ــتان	ها	بن ــش	کوهس آرام
احتمــال	پرستشــگاه	بــودن	آن	را	نیــز	قــوت	بخشــیده،	
ــس	 ــا	پ ــن	بن ــروز	از	ای ــه	ام ــا	در	هــر	حــال	آنچــه	ک ام
ــای	 ــا	تخریب	ه ــی	و	ی ــوادث	طبیع ــذر	دوران	و	ح از	گ
ــور	 ــت،	به	ط ــار	اس ــدی	در	اختی ــهوی	و	عم ــانی	س انس
ــه	 ــتانی	قلع ــای	باس ــن	بن ــت	ای ــوان	گف ــی	نمی	ت یقین

ــگاه. ــا	پرستش ــت	ی اس
ــِت	 ــن	دس ــه	از	پایی ــه	قلع ــن	ب ــکِل	رفت ــیر	U ش مس
ــیر	 ــی	مس ــود،	ط ــاز	می	ش ــو	آغ ــتای	کنگل ــاده		روس ج
ــرد	و	 ــاهده	ک ــا	را	مش ــی	حفاری	ه ــار	برخ ــوان	آث می	ت
ــت،	 ــتا	اس ــن	روس ــی	ای ــود	از	اهال ــه	خ ــیر	ک ــد	مس بل
از	داســتان	کاوش	باستان	شناســان	میــراث	و	یافتــن	
ــه	 ــتانی	ک ــد	داس ــت	می	گوی ــروز	نیاف ــه	ب ــی	ک گنج
ــراث	 ــه	ســازمان	می ــردم	ب ــن	م ــاد	پایی ــی	از	اعتم حاک
تنهــا	 ایــن	 امــا	 اســت	 یافته	هــا	 در	آشکارســازی	
ــتان	ها	 ــتر	داس ــت	و	بیش ــه	نیس ــی	منطق ــتان	اهال داس
ــراد	 ــه	جســتجوی	گنــج	توســط	برخــی	از	اف ــوط	ب مرب
ــادی	 ــه	ع ــرای	هم ــنیدن	آن	ب ــه	ش ــری	ک ــت،	ام اس
شــده.	مناطــق	غنــی	عمومــا	مقصــد	دســتبرد	حفــاران	
غیرمجــاز	اســت؛	افــرادی	کــه	جهــش	اقتصــادی	خــود	
را	در	یافتــن	گنج	هــای	باســتانی	دنبــال	می	کننــد	
ــزات	 ــرزمین	در	فل ــن	س ــخ	ای ــر	تاری ــن	راه،	اگ و	در	ای

گران	بهــا	نگنجــد	ویــران	می	شــود.
پــس	از	طــی	مســیری،	کمــی	بیشــتر	از	یــک	ســاعت	
ــا	پــای	پیــاده،	می	تــوان	بــه	پــای	بنــا	رســید،	بنایــی	 ب
ســرخ	فام	بــا	دو	بــال	گســترده	نــوزده	متــری	بــه	
ــه	 ــا،	دره	ای	ب ــت	بن ــمت	پش ــوب.	از	س ــمال	و	جن ش
ــه	 ــد.	بدن ــی	می	کن ــر	خودنمای ــدود	3۵۰	مت ــق	ح عم
ــه	 ــوده	ک ــه	ب ــه	طبق ــکل	و	س ــه،	بیضــی	ش ــی	قلع اصل

ــره	ای	در	 ــاق	و	پنج ــا	دو	ط ــواره	ای	ب ــا	دی ــون	تنه اکن
ــد	 ــر	چن ــت؛	ه ــده	اس ــی	مان ــا،	از	آن	باق درون	طاق	ه
حرف	هــای	 تاریخ	دوســتان	 بــرای	 هــم	 همین	هــا	
بیشــمار	و	لــذت	وافــر	دارد،	حــس	شــگفت	لمــس	
بنایــی	کــه	حــدود	یــک	هــزار	و	۵۰۰	ســال	عمــر	دارد	
ــه	 ــود	ب ــر	روی	خ ــماری	را	ب ــتان	بی	ش ــای	دس و	گرم

ــاد	دارد. ی
ســنگ	و	ســاروج	باقــی	مانــده	از	گــذر	دوران	هــا،	زخمــی	
یــادگاری	نوشــتن	های	افــرادی	اســت	کــه	تخریــب	
میــراث	گذشــتگان	را	بــه	نســل	آینــده	پیشــکش	
ــوان	 ــا	به	عن ــر	روی	بن ــام	خــود	ب ــد	و	از	نوشــتن	ن کرده	ان

نداشــته	اند. خجالتــی	 تخریب	گــر،	
ــه	 ــه	وظیف ــاره	ب ــا	اش ــناس،	ب ــوری،	باستان	ش ــمیه	ن س
توســط	 تاریخــی	 بناهــای	 از	 و	حراســت	 حفاظــت	
ســازمان	میــراث	فرهنگــی	به	عنــوان	متولــی	امــر،	
بــر	فرهنگ	ســازی	در	حفــظ	مواریــث	تأکیــد	کــرد	
ــی	 ــراث	تاریخ ــت	از	می ــرای	حمای ــازمان	ب ــزود:	س و	اف

بوجــود	آمــده	امــا	به	تنهایــی	ایــن	امــر	ممکــن	نیســت،	
ــت	 ــازی	و	مرم ــت،	بازس ــازمان	حمای ــی	س ــه	گاه چراک
ــا	را	 ــرده	و	بن ــت	نک ــا	رعای ــا	بازدیدکننده	ه ــد	ام می	کن
تخریــب	می	کننــد،	چنانچــه	بارهــا	توجــه	کرده	ایــم	
ــا	 ــا	در	داخــل	بن ــوک	پ ــا	ن ــده	خارجــی	ب ــه	بازدیدکنن ک
ــا	 ــاند	ام ــف	برس ــه	ک ــری	ب ــیب	کمت ــا	آس ــی	رود	ت راه	م
ــده	و	 ــا	را	َکن ــه	ای	از	بن ــی	تک ــی	حت ــده	داخل بازدیدکنن
ــای	 ــه	ج ــتن	ها	ک ــادگاری	نوش ــت	و	ی ــرده	اس ــود	ب باخ

خــود	را	دارد.
بــا	اشــاره	بــه	موقعیــت	 ایــن	مــدرس	دانشــگاه،	
اســتراتژیک	ایــن	قلعــه	و	کارکــرد	ارتباطــی	بنــا،	احتمــال	
بیشــتر	را	بــه	قلعــه	بــودن	بنــا	داد	و	بــا	بیــان	اینکــه	ایــن	
بنــا	حتمــا	بســیار	ویــژه	بــوده	کــه	از	جملــه	آخریــن	مقــر	
ســقوط	ساســانیان	بــوده	اســت،	افــزود:	بــا	ایــن	حــال	از	
آنجــا	کــه	بنــا	زبانــی	نــدارد	کــه	کاربــری	خــود	را	بگویــد	
ــت	 ــا	صحب ــری	بن ــاره	کارب ــن	درب ــور	یقی ــوان	بط نمی	ت
کــرد	و	فرضیــات	مــا	بــر	مبنــای	برداشــت	هایمان	اســت	
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و	بــا	توجــه	بــه	اینکــه	یکــی	از	احتمــاالت	کاربــری	
بناهــای	مرتفــع	از	دیــد	باستان	شناســان،	احتمــال	
کاربــری	پرستشــگاه	اســت،	ایــن	احتمــال	همــراه	قلعــه	

ــو،	متصــور	اســت. ــای	کنگل ــودن	بن ب
نــوری	بــا	بیــان	اینکــه	قلعــه	کنگلــو	بواســطه	نــوع	ســازه،	
ــکانی	 ــای	اش ــا	زیربن ــی	ب ــای	آن،	پالن ــح	و	طاق	ه مصال
ــی	در	طــی	 ــزود:	هــر	بنای ــی	می	شــود،	اف ساســانی	معرف
زمــان	خــراب	و	بازســازی	می	شــود	و	بــا	توجــه	بــه	اینکــه	
ــن	 ــن	ای ــع	یقی ــتاده،			قط ــرپا	ایس ــون	س ــا	تاکن ــن	بن ای
بنــا	در	دوره	اســالمی	نیــز	اســتفاده،	مرمــت	و	بازســازی	
شــده	امــا	هــر	چقــدر	به	ســمت	معاصــر	پیــش	می	رویــم	
ــا	بیشــتر	 ــه	بن ــر	و	آســیب	ب ــا	ضعیف	ت ــداری	از	بناه نگه

شــده	اســت.
ــا	فرهنگ	ســازی،	ضــرورت	و	 ــد	ب ــا	بیــان	اینکــه	بای وی	ب
اهمیــت	حفــظ	بنــای	تاریخــی	مشــخص	شــود،	چراکــه	
ــو،	 ــای	دور	از	دســترس،	همچــون	کنگل حراســت	از	بناه
ــرای	هــر	بنــا	یــک	محافــظ	 ســخت	اســت	و	نمی	تــوان	ب
ــج،	آنچــه	 ــگاه	جســتجوی	گن ــزود:	ن ــت،	اف در	نظــر	گرف
کــه	در	میــان	مــردم	در	رابطــه	بــا	آثــار	تاریخــی	مصطلــح	
اســت	موجــب	آســیب	بــه	همــه	آثــار	و	بناهــای	تاریخــی	

می	شــود.
ایــن	باستان	شــناس	یکــی	از	دالیــل	توجــه	کمتــر	
بــه	آثــار	میراثــی	را	ترکیــب	دو	موضــوع	گردشــگری	و	
میــراث،	در	یــک	ســازمان	دانســت	و	افــزود:	توجــه	بــه	
ــن	 ــم	و	در	عی ــی	ک ــار	میراث ــت	از	آث ــت	و	حراس حفاظ
ــا	 ــت	و	م ــاد	اس ــگری	زی ــج	گردش ــه	و	تروی ــال	توج ح
ــه	 ــی	از	گردشــگر	مواجــه	هســتبم	ک ــا	حجــم	عظیم ب
می	خواهنــد	آثــار	را	ببیننــد،	درحالی	کــه	حفاظــت	
ــاال	رفتــن	آمــار	 آنچنانــی	انجــام	نمی	شــود	و	نتیجــه؛	ب
ــار	 ــب	آث ــش	تخری ــال،	افزای ــن	ح ــگری	و	در	عی گردش

ــت. اس

ــه	مقــدار	 ــوری	از	جملــه	دالیــل	عــدم	اعتمــاد	مــردم	ب ن
ــات	 ــا	در	گزارش ــده	از	کاوش	ه ــت	آم ــار	بدس ــوع	آث و	ن
ــودن	 ــم	و	آزاد	نب ــانی	ک ــه	اطالع	رس ــراث،	ب ــازمان	می س
ــت	 ــق	مل ــن	ح ــت:	ای ــرد	و	گف ــاره	ک ــد	کاوش	اش بازدی
اســت	کــه	بداننــد	از	کاوش	چــه	چیــزی	بدســت	
ــرا	 ــرد	چ ــرار	گی ــا	ق ــد	آنه ــرض	دی ــد	در	مع ــده	و	بای آم
ــه	 ــک	تک ــر	ی ــی	اگ ــان	کاری،	حت ــورت	پنه ــه	در	ص ک
ــی	 ــه	طالی ــن	تک ــر	یافت ــور	ب ــود،	تص ــت	ش ــنگ	یاف س

اســت. پنهان	شــده،	
رضــا	دانــش	زاده،	بیــان	اینکــه	قلعــه	کنگلــو	بــا	توجــه	
ــا	و	شــیوه	ســاخت	و	ســفال	های	 ــوع	معمــاری	بن ــه	ن ب
بدســت	آمــده،	متعلــق	بــه	اواخــر	دوره	ساســانی	
و	اوایــل	دوره	اســالمی	اســت،	افــزود:	در	راســتای	
ــاز،	 ــای	غیرمج ــا	و	حفاری	ه ــب	بن ــری	از	تخری جلوگی
ــا	 ــت	از	بن ــای	حفاظ ــط	نیروه ــار	توس ــه	دو	ب ــر	هفت ه
ــز	 ــمن	ها	نی ــن	راه	س ــود	و	در	ای ــام	می	ش ــد	انج بازدی
مــا	را	یــاری	می	رســانند	و	تــا	بــه	امــروز	مشــکل	
ــرای	تخریــب	و	حفــاری	غیرمجــاز	و	تعــرض	 خاصــی	ب

بــه	حریــم	نداشــته	ایم.
گردشــگری	 و	 فرهنگــی	 میــراث	 ســازمان	 رئیــس	
شهرســتان	ســوادکوه،	بــا	اشــاره	بــه	ملــی	بــودن	ایــن	اثــر	
تاریخــی،	گفــت:	در	راســتای	مرمــت	و	استحکام	بخشــی	
اســتقبال	 بــه	 توجــه	 بــا	 و	 انجــام	 اقداماتــی	 بنــا	
گردشــگران	از	ایــن	قلعــه	تاریخــی،	پله	هایــی	به	صــورت	
ــه	 ــرای	راه	دسترســی	از	پایین	دســت	مســیر	ب طبیعــی	ب
قلعــه	احــداث	شــده	تــا	مســافران	و	گردشــگران	مشــکلی	

ــند. ــته	باش نداش
وی	یکــی	از	مهمتریــن	دالیــل	ویرانــه	شــدن	بنــا	را	
ســرمای	منطقــه	دانســت	و	در	رابطــه	بــا	مرمــت	دوبــاره	
بنــا	گفــت:	مرمــت	آثــار	نیازمنــد	طــرح	اولیــه	اســت	کــه	
ــا	 ــرار	گرفــت	و	ب ــه	انجــام	و	مــورد	موافقــت	ق طــرح	اولی

توجــه	بــه	ثبــت	ملــی	بنــا،	اعتبــار	فراشهرســتانی	بــرای	
ــص	 ــس	از	تخصی ــه	پ ــده	ک ــی	ش ــا	پیش	بین ــت	بن مرم

ــد. ــد	ش ــاز	خواه ــت	آغ ــار	مرم اعتب
ــا	 ــه	ج ــای	ب ــرزمین	در	بناه ــک	س ــخ	ی ــکوه	تاری ش
ــار	تاریخــی	 ــور	اســت	و	آث ــده	از	گذشــته	اش	متبل مان
ــه	 ــر	جامع ــوس	ه ــادی	و	ملم ــگ	م ــی	از	فرهن بخش
ــن	 ــت	رفت ــب	از	دس ــا	موج ــب	آنه ــه	تخری ــت	ک اس
ــک	ســرزمین	خواهــد	 ــخ	و	فرهنــگ	ی بخشــی	از	تاری
ــی	 ــای	تاریخ ــناختی	بناه ــی	آسیب	ش ــد.	در	بررس ش
دو	عامــل	طبیعــی	و	انســانی	نقــش	موثــر	در	تخریــب	
عوامــل	 بــا	 نمی	تــوان	 چنــد	 هــر	 دارنــد.	 آثــار	
طبیعــی	همچــون	یــورش	بــاد	و	بــاران،	زلزلــه	
و	خشکســالی	و	گــذر	زمــان	بــر	روی	بنــا	مقابلــه	
کــرد	امــا	می	تــوان	بــا	مرمــت	بنــا،	آســیب	ها	را	
ــرل	 ــل	کنت ــر	غیرقاب ــران	کــرد.	در	براب ــا	حــدی	جب ت
ــانی	 ــب	انس ــل	تخری ــا	عام ــی،	ام ــل	طبیع ــودن	عام ب
ــرل	دارد	 ــت	کنت ــدی،	قابلی ــا	عم ــهوی	ی ــم	از	س اع
امــری	کــه	بخشــی	از	آن	مربــوط	بــه	مرمــت	بناهــا	و	
ــازی	 ــوزش	و	فرهنگ	س ــا	آم ــط	ب ــر	مرتب ــش	دیگ بخ

ــت. ــا	اس ــظ	میراث	ه ــردم	در	حف م
مازنــدران	از	زمــان	تاریــخ	اســاطیری	کشــورمان،	
ــی	در	 ــخ	غن ــن	تاری ــا	ای ــت،	ام ــام	اس ــه	ن ــرزمینی	ب س
ــن	ســرزمین	از	جنگل	هــای	 ــر	موهبــت	طبیعــی	ای براب
سرســبز	تــا	دریــای	مــواج	آن،	بــه	محــاق	رفتــه	و	کمتر	
ــتان	های	 ــی	شهرس ــوادکوه،	یک ــده	و	در	س ــناخته	ش ش
جنوبــی	مازنــدران	نیــز	وضــع	به	همیــن	منــوال	اســت.	
ــود	 ــا	را	به	خ ــان	نگاه	ه ــای	آن	چن ــر	و	زیب ــت	بک طبیع
ــرزمین	 ــن	س ــی	ای ــار	تاریخ ــه	آث ــرده	ک ــغول	ک مش
ــاهد	 ــو	ش ــه	کنگل ــود	و	روزگار	قلع ــاد	می	ش ــر	ی کمت
ــن	 ــده		ای ــول	مان ــا	مغف ــت	ام ــخ	پرقدم ــر	تاری ــی	ب مثال

ــت. ــرزمین	اس س

میـراث ایــران

http://mehrnews.com


اقتصــاد ایــــران

ســواحل مکــران، ســواحلی بــا ظرفیت هــا و موقعیت هــای منحصــر بــه فــرد 
ــژه  ــه وی ــورد توج ــه م ــگری ک ــیاتی و گردش ــاورزی، ش ــی، کش ــادی، ترانزیت اقتص
ــاد  ــده اقتص ــکاری را در آین ــل ان ــش غیرقاب ــت و نق ــران اس ــامی ای ــوری اس جمه

ــد. ــازی می کن ــان ب ــه و جه ــی منطق ــران و حت ای

ــه  ــک فاجع ــوع ی ــاه از وق ــتان کرمانش ــه زده اس ــق زلزل ــازی مناط ــکاران بازس پیمان
ــک  ــه ی ــود ب ــت نش ــر مدیری ــه اگ ــد ک ــخن می گوین ــق س ــن مناط ــکاری در ای پیمان

ــود. ــل می ش ــی تبدی ــل اجتماع معض

ــور در  ــی کش ــای علم ــن طرح ه ــی از بزرگ تری ــوان یک ــی« به عن ــتابگر مل ــرح ش ط
مجموعــه ای بــه نــام »چشــمه نــور« در شــمال شــهر قزویــن در حــال اجراســت.

ــاره  ــا ق ــس ب ــار قوم ــش دی ــرده از نمای ــومین پ ــاحل عاج س ــا س ــاری ب ــادالت تج تب
ســیاه اســت. نمایشــی کــه دو پــرده نخســت آن بــا حضــور آفریقــای جنوبــی و گینــه 

در ســمنان طــی ماه هــای گذشــته اجــرا شــد.
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یکــی از منحصربــه فردتریــن 
ظرفیت هــای ســواحل مکــران، 
و  شــیاتی  ظرفیت هــای 
آبزی پــروی آن اســت تــا جایــی کــه ایــن ســواحل از 
ســوی کارشناســان شــیاتی بهشــت آبزی پــروری ایــران 

ــت. ــه اس ــام گرفت ن

ــای	 ــا	و	موقعیت	ه ــا	ظرفیت	ه ــواحلی	ب ــران،	س ــواحل	مک س
منحصر	بــه	فــرد	اقتصــادی،	ترانزیتی،	کشــاورزی،	شــیالتی	و	
گردشــگری	کــه	مــورد	توجــه	ویــژه	جمهــوری	اســالمی	ایران	
اســت	و	نقــش	غیرقابــل	انــکاری	را	در	آینــده	اقتصــاد	ایــران	و	

حتــی	منطقــه	و	جهــان	بــازی	می	کنــد.
ــه	هــاب	صنایعــی	 اســتقرار	صنایــع	مــادر	و	تبدیــل	شــدن	ب
ــه	 ــل	ب ــازی،	تبدی ــوالد	و	ماشین	س ــیمی،	ف ــون	پتروش هم	چ
قطــب	ترانزیــت	و	ترانشــیب	ایــران	و	آســیای	میانــه	به	عنــوان	
ــل	 ــدات	آن،	تبدی ــارس	و	تهدی ــج	ف ــارج	از	خلی ــه	ای	خ نقط
ــه	ای	 ــیری	و	گلخان ــاورزی	گرمس ــوالت	کش ــاب	محص ــه	ه ب
ــان	و	 ــای	عم ــوژی	شیرین	ســازی	آب	ه ــا	تکنول ــاره	ب شــبه	ق
ــه	 ــه	یــک	هــاب	شــیالتی	از	جمل صدالبتــه	تبدیــل	شــدن	ب
ــق	 ــران	در	اف ــواحل	مک ــرای	س ــه	ب ــت	ک ــی	اس ماموریت	های
آینــده	دیــده	شــده	و	در	اســناد	باالدســتی	هــم	آمــده	اســت.
ــتان	از	 ــتان	و	بلوچس ــا	در	سیس ــه	عمدت ــران	ک ــواحل	مک س
کنــارک	تــا	»گواتــر«	بــا	3۱۰	کیلومتــر	مــرز	آبــی	اقیانوســی	
ــش	از	2۴	 ــت	بی ــا	فعالی ــون	ب ــه	هم	اکن ــر	آن	ک ــت،	عالوه	ب اس
ــاد	و	تامیــن	۷۰	درصــد	صیــد	صنعتــی	و	تجــاری	 هــزار	صی
کشــور،	قطــب	صیــد	و	صیــادی	ایــران	اســت،	به	دلیــل	
ــواه	 ــه	گ ــوب	ب ــوای	مطل ــتوا	و	آب		وه ــط	اس ــه	خ ــی	ب نزدیک
کارشناســان	شــیالتی،	بهشــت	آبــزی	پــروری	ایــران	نیــز	نــام	

ــه	اســت. گرفت
	

مقــدار زمیــن و میــزان دوره پــرورش آبزی ســواحل 
مکــران در جهــان کم ســابقه اســت

در	ســواحل	سیســتان	و	بلوچســتان	بیــش	از	۴2	هــزار	هکتار	
زمین	مســتعد	پــرورش	میگــو	و	آبــزی	از	ســوی	کارشناســان	
ــه	 ــده	ک ــایی	ش ــران	شناس ــیالتی	ای ــات	ش ــز	تحقیق مرک
ــوب	 ــوای	مطل ــتوا	و	آب		وه ــط	اس ــه	خ ــی	ب ــل	نزدیک به	دلی
ــال	را	 ــاه	از	س ــو	در	۸	م ــه	میگ ــه	مرحل ــرورش	س ــت	پ قابلی
دارد	کــه	بــه	گــواه	کارشناســان	ایــن	مقــدار	زمیــن	مســتعد	
ــان	 ــزی،	در	جه ــرورش	آب ــزان	از	دوره	پ ــن	می ــرورش	و	ای پ

کم	ســابقه	اســت.
ــد:	2۰	 ــتان	می	گوی ــتان	و	بلوچس ــیالت	سیس ــرکل	ش مدی
ــار	در	 ــزار	هکت ــاحت	۴2	ه ــا	مس ــو	ب ــرورش	میگ ــایت	پ س
ــر	 ــا	گوات ــار	ت ــارک،	چابه ــدوده	کن ــران	در	مح ــواحل	مک س
شناســایی	شــده	کــه	هم	اکنــون	تنهــا	ســایت	پــرورش	
ــا	 ــتان	ب ــرز	پاکس ــار	و	در	م ــرق	چابه ــر	در	ش ــوی	گوات میگ
ــی	رود. ــو	م ــت	میگ ــر	کش ــاخت	به	زی ــدن	زیرس ــم	ش فراه
پــرورش	 ســایت	 می	افزایــد:	 میرمرادزهــی	 هدایــت	اهلل	
میگــوی	گواتــر	حــدود	2۸۰۰	هکتــار	مســاحت	مفیــد	
ــا	فراهــم	 ــب	ب ــه	مرات ــرورش	میگــو	دارد	کــه	از	ســال	۹۴	ب پ
شــدن	زیرســاخت	و	دعــوت	از	ســرمایه	گذاران	بــا	رشــد	قابــل	

ــت. ــه	اس ــر	کشــت	رفت ــه	زی ــی	ب توجه
ــرورش	 ــایت	پ ــام	س ــوز	تم ــد	هن ــرد:	هرچن ــح	ک وی	تصری
ــال	۹۴	 ــا	از	س ــی	رود	ام ــت	نم ــر	کش ــر	به	زی ــوی	گوات میگ
ــل	توجــه	را	در	کشــت	 ــک	رشــد	قاب ــا	هرســال	ی ــون	م تاکن
ــایت	از	 ــن	س ــو	در	ای ــت	میگ ــتیم؛	کش ــو	داش ــد	میگ و	تولی
ــد	در	خــرداد	 ــاه	بع اواخــر	اســفند	شــروع	می	شــود	و	ســه		م

مــاه	آمــاده	برداشــت	می	شــود،	ســال	۹۴،	22۱	هکتــار	آمــاده	
کشــت	شــد	و	۵۷۰	تــن	تولیــد،	ســال	۹۵،	۷۰۰	هکتــار	آماده	
ــار	 ــم	۱2۰۰	هکت ــال	۹۶	ه ــد	و	س ــن	تولی کشــت	و	۱۰2۵	ت
آمــاده	کشــت	شــد	در	نهایــت	۷۰۰	هکتــار	کشــت	شــد	کــه	
برداشــت	هم	چنــان	ادامــه	دارد	و	پیش	بینــی	می	شــود	

ــرداد	برداشــت	شــود. ــا	اواخــر	م ــن	ت ۱۵۰۰	ت
مدیرکل	شـیالت	سیسـتان	و	بلوچسـتان	می	گویـد:	میگویی	
کـه	در	مـزارع	گواتر	تولید	می	شـود	از	نوع	»وانامی	شیشـه	ای«	
اسـت	و	به	دلیـل	بازار	پسـند	بودنـش	در	بـازار	بین	المللی	قبل	
آنکه	برداشـت	شـود	از	سـوی	خریداران	عمدتا	در	کشـورهای	

جنوب	شـرق	آسـیا	پیـش		خرید	می	شـود.
ــوی	 ــن	میگ ــته	از	۱۰2۵	ت ــال	گذش ــد:	س ــه	می	ده وی	ادام
تولیــدی	درمجمــوع	32۰	تــن	بــه	کشــورهای	امــارات،	چین،	
ــه	 ــزی	صــادر	شــد	ک ــام،	هنــگ	کنــگ	و	اندون ــد،	ویتن تایلن
ــی	ارزآوری	 ــازار	جهان ــو	۵	دالر	در	ب ــر	کیل ــاب	ه ــا	احتس ب
خوبــی	بــرای	کشــور	داشــت.	امســال	نیــز	تاکنــون	۴۰۰	تــن	
برداشــت	شــده	و	تاکنــون	2۰	تــن	بــه	امــارات	و	2۰	تــن	هــم	

ــه	عمــان	صادرشــده	اســت. ب

میرمرادزهــی	تاکیــد	می	کنــد:	مقــدار	مســاحتی	کــه	
ــر	 ــرورش	میگــوی	گوات هم	اکنــون	آن	هــم	تنهــا	در	ســایت	پ
به	زیرکشــت	میگــو	مــی	رود	در	برابــر	مســاحت	مســتعد	
پرورشــی	کــه	در	ســواحل	مکــران	و	حتــی	خــود	گواتــر	وجود	
دارد	اصــال	درخــور	و	قابــل	قیــاس	نیســت،	عالوه	بــر	آن	
چابهــار	و	کنــارک	نیــز	قابلیــت	پــرورش	ســه	مرحله	میگــو	در	
ــه	میگــو	 ــد	کــه	هم	اکنــون	تنهــا	در	یــک	مرحل ســال	را	دارن

ــود. ــد	می	ش ــت	و	تولی کش
ــد:	در	 ــتان	می	افزای ــتان	و	بلوچس ــیالت	سیس ــرکل	ش مدی
ــق	۱۴۰۴،	 ــران	در	اف ــواحل	مک ــیالتی	س ــعه	ش ــند	توس س
ــرار	 ــتور	کار	ق ــت	در	دس ــزارع	کش ــزان	دوره	و	م ــش	می افزای
گرفتــه	اســت،	امســال	برنامه	داریــم	بــا	فراهــم	کــردن	
ــه	 ــر	را	ب ــته	در	گوات ــال	گذش ــار	س ــاخت	۱2۰۰	هکت زیرس
۱۵۰۰	هکتــار	افزایــش	دهیــم،	ضمــن	آنکــه	در	ســند	
ــب	 ــا	به	مرات ــزارع	م ــار	از	م ــزار	هکت چشــم	انداز	۱۴۰۴،	۱۵	ه
بــه		زیــر	کشــت	خواهنــد	رفــت	کــه	بــر	ایــن	مبنــا	در	وهلــه	
اول،	3	هــزار	هکتــار	در	ســایت	»بریــس«	بــا	مشــارکت	یــک	
شــرکت	از	کره	جنوبــی،	یــک	هــزار	هکتــار	در	»رودیــک«	بــا	

ــران اقتصاد ایـ

اشتغال  و ارزآوری میگوی مکران؛ بی سابقه در ایران کم سابقه در جهان
سید امیرحسین عظیمی
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ــران اقتصاد ایـ

مشــارکت	یــک	ایرانی	تبــار	کویتــی	و	۱۰۰	هکتــار	را	هــم	در	
ــا	فراهــم	 ــا	مشــارکت	ســپاه	پاســداران	ب منطقــه	»تنــگ«	ب

ــت. ــد	رف ــت	خواه ــاخت	به	زیرکش ــدن	زیرس ش
میرمرادزهــی	می	گویــد:	هم	چنیــن	برمبنــای	سیاســت	
افزایــش	دوره	کشــت	و	اســتفاده	از	ســه	مرحله	کشــت	در	
ــا	برداشــت	میگــو	 ــان	ب ــده	هم	زم ــه	آین ــد	هفت ــا	چن ســال	ت
ــه	 ــک«	هــم	ب ــرورش	میگــوی	»رودی ــر«،	ســایت	پ در	»گوات

ــی	رود. ــر	کشــت	م زی
ــد:	 ــک«	می	گوی ــرورش	میگــوی	»رودی ــاره	ســایت	پ وی	درب
ــرورش	 ــتعد	پ ــایت	مس ــی	از	2۰	س ــک«	یک ــایت	»رودی س
میگــو	در	ســواحل	مکــران	حدفاصــل	بنــدر	»رمیــن«	و	
»بریــس«	در	شــرق	چابهــار	اســت	کــه	درمجمــوع	یــک	هــزار	
ــاخت	ها	 ــل	زیرس ــا	تکمی ــاحت	دارد	و	ب ــار	مس و	۵۰۰	هکت
ــی	و	 ــاده	دسترس ــانی،	ج ــکله،	برق	رس ــاخت	اس ــه	س ازجمل
ــا	 ــده	ب ــه	آین ــد	هفت ــا	چن ــار	آن	ت آب	آشــامیدنی؛	۱۴۰	هکت
ــک	ســرمایه	گذار	کویتــی	به	زیرکشــت	مــی	رود. مشــارکت	ی

	
اشتغال و حاشیه سود میگوی مکران نمود ندارد

ــاال	و	ارزآوری	کــه	در	صنعــت	میگــو	 اشــتغال،	حاشیه	ســود	ب
ــط	 ــه	خ ــن	آنک ــود	دارد	ضم ــی	وج ــر	صنعت ــت	در	کمت اس
ســاحل	سیســتان	و	بلوچســتان	بهشــت	آبزی	پــروری	اســت	
ــت	 ــه	مرحله	کش ــا	س ــم	ب ــو	ه ــد	میگ ــود	تولی ــیه	س و	حاش
ــرمایه	گذاران	 ــاال	س ــن	ح ــد،	همی ــش	می	یاب ــت	افزای وبرداش
بــا	زیــر	کشــت	بــردن	هــر	مزرعــه	در	گواتــر	به	طــور	متوســط	

ــد. ــد	کســب	می	کنن ــان	درآم ــون	توم ۶۰۰	میلی
مدیــرکل	شــیالت	سیســتان	و	بلوچســتان	می	گویــد:	برنامــه	
ــو	را	 ــت	میگ ــتغال	در	صنع ــود	و	اش ــیه	س ــه	حاش ــم	ک داری
افزایــش	بدهیــم،	بنابرایــن	۷۰	هکتــار	شــهرک	شــیالتی	را	در	
منطقــه	آزاد	چابهــار	احــداث	خواهیــم	کــرد	و	در	این	شــهرک	
ــم	یعنــی	 ــوق	متراکــم	میگــو	را	در	پیــش	می	گیری کشــت	ف
بــا	افزایــش	عمــق	آب	در	اســتخرهای	پــرورش	میگــو	حــدود	
۷	تــن	در	هکتــار	برداشــت	می	کنیــم	کــه	ایــن	رقــم	در	حــال	
حاضــر	در	مــزارع	خاکــی	کشــت	میگــوی	مــا	در	گواتــر	حدود	
ــا	 ــرمایه	گذاران	تقاض ــن	از	س ــت	بنابرای ــار	اس ــن	در	هکت ۴	ت
ــار	 ــازده	در	چابه ــت	زودب ــن	صنع ــه	ای ــه	ب ــم	بامطالع می	کنی

و	کنــارک	ورود	پیــدا	کننــد.
ــد:	 ــر	می	گوی ــوی	گوات ــد	میگ ــرمایه	گذاران	تولی ــی	از	س یک
به	دلیــل	بازارپســند	بــودن	کشــت	میگــوی	»وانامــی	
شیشــه	ای	«	در	گواتــر	و	قیمــت	خــوب	هــر	کیلــو	۵	دالر	آن	
در	بــازار	جهانــی،	در	هــر	مرحلــه	از	کشــت	میگــو	در	ســایت	
گواتــر	۶۰۰	میلیــون	درآمــد	بــه	ازای	هــر	2۰	هکتــار	مزرعــه	

بــه	ســرمایه	گذار	می	رســد.
ــا	بیــان	این	کــه	پــرورش	میگــوی	چابهــار	 علــی	مقصــودی	ب
بســیار	مقــرون	بــه	صرفــه	اســت	و	اصــل	ســرمایه	در	مــدت	
ــزارع	سیســتان	و	 ــد:	م ــان	اندکــی	برمــی	گــردد،	می	افزای زم
بلوچســتان	قابلیــت	پــرورش	ســه	مرحلــه	میگــو	در	ســال	را	
دارد	و	درصورتــی	کــه	بــا	اهتمــام	ویــژه	دولــت	و	فراهم	شــدن	
زیرســاخت	در	هــر	ســه	مرحلــه	میگــو	کشــت	و	تولیــد	شــود	

ــد. ــم	می	کن ــی	را	فراه ــتغال	و	ارزآوری	باالی اش
وی	بـا	بیـان	این	که	در	هـر	هکتار	پـرورش	میگو	یک	اشـتغال	
مسـتقیم	و	2	اشـتغال	غیـر	مسـتقیم	در	صنایـع	وابسـته	و	
بسـته	بندی	ایجـاد	می	شـود،	تصریـح	می	کنـد:	در	مرحلـه	
کشـت	و	برداشـت	میگـو	به	طور	متوسـط	هـزار	تا	هـزار	و۵۰۰	
نفـر	به	صـورت	مسـتقیم	و	غیرمسـتقیم	در	صنایـع	وابسـته	و	
بسـته	بندی	مشـغول	کار	می	شـوند	که	در	صورتی	کـه	مراحل	
کشـت	در	سـال	از	یـک	مرحله	به	سـه	مرحلـه	برسـد	و	میزان	
کشـت	هم	افزایش	یابد	حاشیه	سـود	و	اشـتغال	قابل	توجه	ای	

را	بـرای	کشـور	ایجـاد	می	کند.
ــذار	 ــرمایه	گ ــوع	۷	س ــد:	در	مجم ــرمایه	گذار	می	گوی ــن	س ای
بــا	زیــر	کشــت	بــردن	2۶	مزرعــه	بــه	میــزان	۷۰۰	هکتــار	در	
ــتند	 ــو	هس ــت	میگ ــال	کشــت	و	برداش ــر	در	ح ــایت	گوات س
ــژه	و	توســعه	زیرســاخت	های	 ــا	اهتمــام	وی ــم	ب ــه	امیدواری ک
ــه	 ــتری	ب ــرمایه	گذاران	بیش ــر	س ــرق	در	گوات ــبکه	آب	و	ب ش

ــازده	جــذب	شــوند. ایــن	صنعــت	زودب
ــران	 ــران	در	ای ــواحل	مک ــوی	س ــت	میگ ــد	صنع ــه	باش هرچ
ــت	 ــن	صنع ــت؛	ای ــر	اس ــان	کم	نظی ــدارد	و	در	جه ــه	ن نمون
نوپــا	نشــان	داده	درصورتــی	کــه	بــا	فراهــم	شــدن	زیرســاخت	
تنهــا	بــه	همین	ظرفیــت	در	ســواحل	سیســتان	و	بلوچســتان	
ــر	 ــزاران	نف ــرای	ه ــتغال	زایی	ب ــا	اش ــود،	ب ــژه	ش ــام	وی اهتم
بخــش	عمــده	ای	از	محرومیــت	محروم	تریــن	اســتان	کشــور	

می	زدایــد. را	

 رشــد قیمــت اجــاره مســکن و نیــز 
در  زندگــی  سرســام آور  هزینه هــای 
تــا  شــده  باعــث  تهــران  کان شــهر 
بســیاری از مســتأجران عطــای زندگــی در پایتخــت را بــه 

ببخشــند. لقایــش 

ــا	 ــبد	کاالی	خانواده	ه ــده	ای	از	س ــهم	عم ــکن	س ــاره	مس اج
در	کشــور	به	ویــژه	اســتان	تهــران	را	تشــکیل	می	دهــد	
ــتقیم	در	 ــورت	مس ــکن	به	ص ــاره	مس ــازار	اج ــرات	ب و	تغیی
ــی	تأثیرگــذار	اســت. وضعیــت	معیشــتی	خانواده	هــای	تهران
تغییــرات	نــرخ	اجــازه	در	ماه	هــای	اخیــر	همــواره	ســیر	
صعــودی	معنــاداری	داشــته	اســت	و	درحالی	کــه	امیــد	علــی	
ــن	 ــی	میانگی ــران	در	گفتگوی ــار	ای ــز	آم ــس	مرک ــا،	رئی پارس
افزایــش	اجاره	بهــا	در	تهــران	را	۱۹	درصــد	اعــالم	کــرده	
ــی	۵۰	 ــش	۴۰	ال ــان	از	افزای ــی	نش ــی	های	میدان ــه	بررس ک

ــران	دارد. ــف	ته ــق	مختل ــا	در	مناط ــدی	اجاره	به درص
البتـه	در	برخی	مناطـق	این	افزایش	بیـش	از	این	میـزان	بوده	
اسـت	و	اسـتدالل	مالکان	در	افزایـش	اجاره	بهاء	رشـد	بیش	از	
۵۰	درصـدی	قیمت	مسـکن	در	تهران	اسـت	و	آن	ها	معتقدند،	
کـه	اجـاره	بهـاء	همـواره	تابـع	قیمـت	مسـکن	بـوده	و	ایـن	2	

شـاخص	با	هم	رابطـه	مسـتقیم	دارند.

بررسی میدانی اجاره مسکن در تهران
ماننــد	 محله	هایــی	 در	 گــزارش،	 ایــن	 اســاس	 بــر	
»تهران	پــارس«	بــرای	اجــاره	یــک	آپارتمــان	۶۰	متــری	یــک	
ــه	بایــد	۴۰	میلیــون	تومــان	رهــن	و	۹۰۰	هــزار	تومــان	 خواب
ــن	 ــه	همی ــی	اســت،	ک ــن	در	حال ــود،	ای ــاره	پرداخــت	ش اج
آپارتمــان	در	ســال	گذشــته	۴۰	میلیــون	رهــن	کامــل	شــده	

ــدی	 ــش	از	۷۵	درص ــش	بی ــی	از	افزای ــا	حاک ــت	و	آماره اس
اجاره	بهــاء	در	ایــن	محله	هــا	اســت.

در	محلــه	»	فرمانیــه«	در	شــمال	شــهر	تهــران	نیز	یــک	واحد	
۱2۰	متــری	را	بــا	۱۵۰	میلیــون	تومــان	رهــن	و	اجــاره	ماهانه	
ــان	 ــون	توم ــا	2۶۰	میلی ــی	و	ی ــون	و	2۰۰	هــزار	تومان 3	میلی
ــک	واحــد	۷۵	 ــرد،	قیمــت	ی ــدا	ک ــوان	پی ــل	می	ت ــن	کام ره
متــری	آپارتمانــی	در	طبقــه	ســوم	بــدون	آسانســور	دو	خوابــه	
ــان	رهــن	 ــون	توم ــم	۶۵	میلی ــرب	ه ــردوس«	غ ــوار	ف در	»بل
ــان	اســت	و	 ــزار	توم ــون	و	۵۰۰ه ــه	یک	میلی ــاره	ماهان ــا	اج ب
یــا	همیــن	واحــد	را	بــا	۱۱۵	تــا	۱2۰	میلیــون	تومــان	رهــن	

ــت. ــار	گرف ــوان	در	اختی ــل	می	ت کام
ــری	۶	ســال	 ــک	واحــد	۷۰	مت ــوان	ی ــز	می	ت ــک«	نی در	»پون
ســاخت	را	بــا	3۰	میلیــون	تومــان	رهــن	و	اجــاره	ماهیانــه	2	
میلیــون	و	۴۰۰	هــزار	تومــان	یــا	رهــن	کامــل	۱۱۰میلیــون	
ــد	 ــم	۵۰	درص ــق	ه ــن	مناط ــه	در	ای ــرد،	ک ــدا	ک ــان	پی توم

افزایــش	در	اجاره	بهــاء	را	شــاهد	بوده	ایــم.
در	جنــوب	شــهر	و	محالتــی	ماننــد	»خزانــه«	و	»خانی	آبــاد«	
رهــن	و	اجــاره	یــک	تک	واحــد	۹۵	متــری	3۵	میلیــون	
تومــان	ودیعــه	بــا	اجــاره	ماهانــه	یک	میلیــون	تومــان	و	یــا	۶۵	
تــا	۷۰	میلیــون	رهــن	کامــل	اســت	کــه	۴۰	درصــد	افزایــش	

افزایش اجاره مستأجران را ازتهران فراری داد/مهاجرت به شهرهای اطراف

وحید
 محمدی یکتا
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ــران اقتصاد ایـ

ــد. ــان	می	ده را	نش
ــا	کرایه	هــای	واحدهــای	مســکونی	مشــابه	 ایــن	کرایه	هــا	را	ب
در	شهرســتان	ها	و	شــهرک	های	اقمــاری	اطــراف	تهــران	

ــم. ــه	می	کنی مقایس

کرایه های به مراتب کم تر در شهرهای اطراف تهران
در	پیشــوا	رهــن	و	اجــاره	یــک	واحــد	۶۰متــری	در	شــهرک	
ــه	2۰۰	 ــه	و	ماهان ــان	ودیع ــون	توم ــان«	۱۵	میلی »نقش	جه
ــه	 ــوده	ک ــل	ب ــن	کام ــون	ره ــا	2۵	میلی ــان	و	ی ــزار	توم ه
علی	رغــم	افزایــش	۶۰	درصــدی	بازهــم	بــرای	یــک	خانــواده	

ــری	اســت. ــه	بهت مســتأجر	گزین
ــه	 ــت	در	محل ــی	دربس ــری	ویالی ــد	۷۰	مت ــک	واح ــاره	ی اج
»کارخانــه	قنــد«	ورامیــن	هــم	بــا	۱۵	میلیــون	تومــان	رهــن	
ــل	2۰	 ــن	کام ــا	ره ــان	و	ی ــزار	توم ــه	۱۵۰	ه ــاره	ماهان و	اج
ــر	اســت	و	البتــه	در	ایــن	منطقــه	 میلیــون	تومــان	امکان	پذی
ــم	 ــن	رق ــات	ای ــاخت	و	امکان ــوع	س ــکان	و	ن ــه	م ــتگی	ب بس

ــود. ــز	می	ش ــتر	نی بیش
یک	واحـد	آپارتمانی	۷۰	متری	در	»شـاهد	شـهر«	شـهریار	با	
رهن	۱۰	میلیـون	تومان	و	اجـاره	ماهانه	2۰۰	هـزار	تومان	و	یا	

رهن	کامـل	۱۱	میلیـون	تومان	پیدا	می	شـود.
در	»رضـی	آبـاد	پاییـن«	شـهریار	کـه	قیمت	هـا	۴۰	درصـد	
افزایـش	داشـته	رهـن	و	اجاره	یـک	واحـد	ویالیـی	۸۵	متری	
بـا	2۰	میلیون	تومـان	رهن	و	اجـاره	۶۰۰	هزارتومانـی	و	یا	۴۰	

میلیـون	تومـان	رهـن	کامـل	امکان	پذیر	اسـت.
در	فــاز	۱۱	پردیــس	کــه	تمــام	واحدهــا	آپارتمانــی	هســتند،	
ــان	 ــون	توم ــر	2۰	میلی ــراژ	۷۸	مت ــا	مت ــد	ب ــک	واح ــاره	ی اج
رهــن	و	ماهانــه	یک	میلیــون	تومــان	اجــاره	و	یــا	۵۵	میلیــون	

ــت. ــده	اس ــذاری	ش ــل	قیمت	گ ــن	کام ره
یـک	واحد	آپارتمانـی	با	متـراژ	۷۵	تا	۸۰	متر	در	»آبشناسـان«	
رباط	کریـم	نیـز	دارای	رهـن	۸	میلیون	تومـان	و	اجـاره	ماهانه	
۴۵۰	هزارتومانـی	و	یـا	۱۰	میلیـون	تومان	رهن	کامل	اسـت	و	
در	شـهرک	»قائمیه«	اسالمشـهر	هم	۱2	میلیـون	تومان	رهن	
و	اجـاره	ماهانـه	3۰۰	هـزار	تومان	یـا	22	تا	2۵	میلیـون	رهن	

کامل	توسـط	مالـکان	مطالبه	می	شـود.
ــم«	 ــه	»معل ــری	در	کوچ ــه	۷۸	مت ــک	خواب ــد	ی ــک	واح ی
ــاره	 ــان	و	اج ــون	توم ــن	2۵	میلی ــا	ره ــدوداً	ب ــن	را	ح روده
ــان	 ــون	توم ــا	2۹	میلی ــا	2۷	ت ــان	و	ی ــزار	توم ــه	۵۰۰	ه ماهان

ــد. ــد	بیابی ــل	می	توانی ــن	کام ره
همچنیـن	واحدهـای	آپارتمانـی	در	متـراژ	۵۵	تـا	۷۰	متـر	در	
محلـه	»مطهـری«	رودهـن	2۰	میلیون	تومـان	رهـن	و	اجاره	
ماهانـه	3۰۰	هزار	تومان	و	اگر	سـاختمان	با	امکانات	بیشـتری	
باشـد	۴۰	میلیـون	تومـان	رهـن	و	اجـاره	ماهانـه	3۰۰	هـزار	
تومـان	یـا	۵۰	میلیـون	تومان	رهـن	کامل	قیمت	گذاری	شـده	
و	واحدهـای	آپارتمانی	شـهرک	»دانشـگاه«	پاکدشـت	هم	2۵	
میلیـون	تومـان	رهن	با	اجـاره	ماهانـه	۴۵۰	هزار	تومـان	یا	2۷	

میلیـون	تومـان	رهن	کامل	اسـت.
همــه	واحدهــای	حاشــیه	تهــران	کــه	در	بــاال	بررســی	شــد،	تا	
نزدیک	تریــن	ایســتگاه	متــرو	شــهر	تهــران	فاصلــه	ای	۱۵	تــا	
۴۵	دقیقــه	ای	دارنــد،	کــه	می	توانــد	بــا	احتســاب	نیم	ســاعت	
زمــان	جابجایــی	بــا	متــرو	در	شــهر	تهــران	زمانــی	قابل	قبــول	
بــرای	رســیدن	بــه	دانشــگاه	و	یــا	ســر	کار	و	یــا	حتــی	بــازار	و	

مراکــز	پزشــکی	و	درمانــی	شــهر	تهــران	باشــد.
بــا	در	نظــر	گرفتــن	ایــن	مطلــب	و	دریافتــی	ماهیانــه	
یک	میلیــون	و	3۷2	هزارتومانــی	کارگــران	بــا	احتســاب	
ــوار	و	 ــی	خان ــالم	مصرف ــه	اق ــدی،	کمک	هزین ــق	عائله	من ح
ــد	 ــخص	می	کن ــکن	مش ــاره	مس ــه	اج ــه	ماهیان کمک	هزین
ــه	 ــد	ماهیان ــی	از	درآم ــد	بخــش	اعظم ــر	بای ــک	کارگ ــه	ی ک

ــد. ــاء	کن ــاره	به ــت	اج ــرف	پرداخ ــود	را	ص خ

هزینه های زندگی در تهران سرسام آور است
ــرو	 ــتگاه	مت ــن	ایس ــه	نزدیک	تری ــیدن	ب ــرای	رس ــه	ب هزین

ــی	22۰	 ــه	ای	حــدود	۸۸	ال ــاال	کرای ــک	از	مناطــق	ب ــر	ی از	ه
ــه	همیــن	دلیــل	اســت،	کــه	 هــزار	تومــان	در	مــاه	اســت	و	ب
کرایــه	مســکن	در	تهــران	بــرای	مســتأجران	مقرون	به	صرفــه	
ــور	 ــالک	کش ــه	ام ــس	اتحادی ــه	نایب	رئی ــه	گفت ــت	و	ب نیس
بســیاری	از	مســتأجران	بــه	شــهرهای	اقمــاری	تهــران	

ــد. ــرت	کنن مهاج
حسـام	عقبایـی	در	این	خصـوص	اضافـه	می	کنـد:	در	ماه	های	
اخیـر	و	به	دنبـال	افزایش	قیمت	مسـکن	و	اجاره	بهاء	در	شـهر	
تهـران	شـاهد	رونـد	مهاجـرت	اقشـار	اجاره	نشـین	از	تهـران	
بـه	سـمت	شـهرهای	اطـراف	هـم	چـون	شـهریار،	پردیـس	و	
رودهن	هسـتیم	کـه	البته	مشـکالت	اجتماعـی	را	می	تواند	در	

شـهرهای	مهاجرپذیـر	ایجـاد	کند.
ــه	 ــه	دلیــل	کرای ــی	کــه	به	تازگــی	ب ــدر	یکــی	از	خانواده	های پ
ــت:	 ــده	اســت،	گف ــاکن	ش ــس	س ــر	مســکن	در	پردی پایین	ت
ــام	آوری	دارد،	از	طــرف	 ــای	سرس ــران	هزینه	ه ــی	در	ته زندگ
ــا	تصمیــم	 ــن	شــهر	باعــث	شــد،	ت دیگــر	آلودگــی	هــوای	ای
ــی	 ــب	و	راه ــی	مناس ــه	آب	و	هوای ــس	ک ــه	پردی ــم	ب بگیری

ــم. ــا	تهــران	دارد،	مهاجــرت	کنی ــاه	ت کوت
محمــد	مصطفایــی	ادامــه	داد:	البتــه	ایــن	مــکان	نســبت	بــه	
ــه	 ــت	ک ــوردار	اس ــری	برخ ــات	کم	ت ــران	از	امکان ــهر	ته ش
می	طلبــد،	مســئوالن	اگــر	واقعــاً	خواهــان	مهاجــرت	معکوس	
از	تهــران	هســتند،	نســبت	بــه	رشــد	مناطــق	حاشــیه	تهــران	

ــد. ــدام	جــدی	کنن اق
وی	افــزود:	اگــر	امکانــات	موجــود	در	شهرســتان	های	اطــراف	
ــا	داده	شــود	و	 ــن	شــهر	ارتق ــران	و	مناطــق	حاشــیه	ای	ای ته
ــرای	 ــراری	ب ــی	اص ــد،	کس ــران	را	نبینن ــا	ته ــئوالن	تنه مس
ــک	 ــی	ی ــا	حت ــفانه	م ــا	متأس ــدارد،	ام ــران	ن ــتقرار	در	ته اس
ــم،	حــال	شــما	تصــور	کنیــد،	 بیمارســتان	در	پردیــس	نداری
تمــام	»مســکن	مهر«هــای	ساخته	شــده	در	ایــن	شهرســتان	
ــات	 ــد	خدم ــاً	بای ــود،	قطع ــاکن	ش ــت	س ــده	و	جمعی ــر	ش پ
ــت	ســاکن	 ــا	جمعی ــن	مناطــق	متناســب	ب ــه	ای ارائه	شــده	ب

ــت. ــور	نیس ــر	این	ط ــال	حاض ــا	در	ح ــد،	ام باش
ــا	تأییــد	مهاجــرت	 یکــی	از	مشــاوران	امــالک	پیشــوا	هــم	ب
تهرانی	هــا	بــه	ایــن	شــهر	گفــت:	اقبــال	تهرانی	هــا	بــه	
ــکن	 ــاز	و	مس ــق	تازه	س ــژه	در	مناط ــوا،	به	وی ــای	پیش خانه	ه
مهــر	نشــین	ایــن	شهرســتان	ســبب	شــده	تــا	بــازار	
ــد. ــته	باش ــد	داش ــز	رش ــکن	نی ــاره	مس ــروش	و	اج خریدوف
ــا	 ــد	و	ی ــتری	های	خری ــیاری	از	مش ــع	بس ــت:	در	واق وی	گف
اجــاره	مســکن	در	شــهرک	های	نزدیــک	دانشــگاه	آزاد،	
افــرادی	هســتند،	کــه	تــوان	اجــاره	مســکن	در	تهــران	
را	ندارنــد	و	ترجیــح	می	دهنــد،	در	ایــن	محل	هــا	بــا	

کننــد. زندگــی	 کم	تــر	 به	مراتــب	 هزینه	هایــی	
ــی	 ــیب	های	اجتماع ــد	آس ــا	از	رش ــالک	ام ــاور	ام ــن	مش ای
ــت:	درســت	 ــرد	و	گف ــه	ک به	واســطه	حضــور	مهاجــران	گالی
اســت	بــازار	مــا	بــا	حضــور	مهاجــران	رونــق	بیشــتری	
ــق	در	 ــن	مناط ــی	در	ای ــیب	های	اجتماع ــا	آس ــد،	ام می	یاب
ــه	ای	 ــر	برنام ــت،	اگ ــده	اس ــرای	آین ــری	ب ــگ	خط ــع	زن واق
ــا	 جــدی	و	مــدون	بــرای	ایــن	مهاجرت	هــا	نداشــته	باشــیم	ب

ــد. ــم	ش ــه	خواهی ــکل	مواج مش
به	عنــوان	 اطــراف	 مســکن	های	 از	 این	کــه	 گفــت:	 وی	
ــیب	ها	 ــواع	آس ــج	ان ــبب	تروی ــود،	س ــتفاده	ش ــگاه	اس خواب

ماننــد	اعتیــاد،	مفاســد	اخالقــی،	ســرقت	و	...	شــده	و	مــردم	
بومــی	و	مذهبــی	ایــن	شهرســتان	اصــاًل	برخــی	ناهنجاری	هــا	
تــا	 شــده	 باعــث	 موضــوع	 همیــن	 نمی	پســندند،	 را	

تناقض	هایــی	در	ســطح	شهرســتان	شــاهد	باشــیم.
رئیـس	اتحادیـه	امـالک	ورامیـن	نیـز	در	خصـوص	چگونگـی	
اطـراف	 شـهرهای	 اجـاره	ای	 خانه	هـای	 از	 مـردم	 اسـتقبال	
تهـران	گفـت:	کرایه	های	مسـکن	در	ورامین	حـدود	2۰	درصد	
افزایش	یافتـه	اسـت	و	همیـن	افزایـش	کـم،	قیمـت	پاییـن	
کرایه	هـا	و	نیـز	قـدرت	پاییـن	خریـد	و	یـا	اجـاره	مسـکن	در	
تهران	سـبب	اسـتقبال	بیش	ازپیـش	مسـتأجران	از	واحدهای	

اجـاره	ای	ایـن	مناطق	شـده	اسـت.
ابوطالــب	شــیرکوند	اضافه	کــرد:	کنتــرل	بــازار	خریــد	و	اجاره	
مســکن	دســتوری	نیســت	و	بــا	بخشــنامه	میســر	نمی	شــود،	
امــا	مــا	ســعی	داریــم،	بــا	ابزارهــای	موجــود،	در	حــد	تــوان	از	

افزایــش	غیرمتعــارف	اجــاره	بهــاء	جلوگیــری	کنیــم.

کم توجهـی بـه ایجاد زیرسـاخت ها بسـتر گسـترش 
آسـیب ها

امــا	روی	آوردن	مســتأجران	بــه	شــهرهای	اطــراف	تهــران	بــا	
ــائل	 ــناس	مس ــک	کارش ــت،	ی ــراه	اس ــز	هم ــی	نی چالش	های
ــت:	 ــار	داش ــوص	اظه ــن	خص ــتی	در	ای ــی	و	بهزیس اجتماع
ــراه	 ــی	هم ــا	تهدیدهای ــیه	ای	ب ــهرهای	حاش ــی	در	ش زندگ
ــد	 ــران	می	توان ــیه	ای	ته ــق	حاش ــکونت	در	مناط ــت	و	س اس
ــی	باشــد. ــرای	رشــد	آســیب	های	اجتماع ــکان	ب ــن	م بهتری
مهــدی	مغــاری	بــا	بیــان	این	کــه	جمعیــت	حاشــیه	تهــران	از	
چندیــن	اســتان	کشــور	نیــز	بیشــتر	اســت،	گفــت:		امکانــات	
بهداشــتی،	انتظامــی،	رفاهــی،	شــهری	و	...	در	ایــن	مناطــق	به	

نســبت	جمعیــت	بســیار	کم	تــر	اســت.
وی	در	پاســخ	بــه	ایــن	ســؤال	کــه	آیــا	حرکــت	شــهروندان	از	
ــه	مناطــق	حاشــیه	ای	می	توانــد،	ســبب	 کالن	شــهر	تهــران	ب
ــم	 ــران	را	رق ــی	از	ته ــوس	شــده	و	تمرکززدای مهاجــرت	معک
بزنــد،	گفــت:	تمرکززدایــی	مؤلفه	هــای	خــاص	خــود	را	دارد،	
ــا	 ــا	و	ی ــی	از	پرداخــت	کرایه	ه ــل	ناتوان ــه	دلی ــراد	ب ــه	اف این	ک
بــه	دلیــل	هزینه	هــای	بــاالی	زندگــی	در	تهــران	مجبــور	بــه	
خــروج	از	ایــن	شــهر	شــوند،	دردی	را	دوا	نمی	کنــد،	چراکه	کار	
ایــن	افــراد	در	شــهر	تهــران	اســت،	آن	هــا	عمــاًل	نمی	تواننــد،	
بــه	شهرســتان	های	خــود،	کــه	مســتقر	در	اســتان	های	
دیگــر	اســت،	رجــوع	کننــد	و	بــا	حضــور	در	مناطــق	نزدیــک	

ــد. ــم	می	زنن ــینی	را	رق ــران	حاشیه	نش ته
ایــن	کارشــناس	بهزیســتی	گفــت:	حاشیه	نشــینی	در	
بافت	هایــی	رخ	می	دهــد،	کــه	طبــق	تعریــف	عمدتــاً	
مهاجریــن	روســتایی	و	تهی	دســتان	شــهری	را	در	خــود	
ازنظــر	ویژگی	هــای	کالبــدی	 جای	داده	انــد،	همچنیــن	
ــی	و	 ــی	و	فرهنگ ــی،	اجتماع ــات	رفاه ــورداری	از	خدم و	برخ
ــتند. ــود	هس ــار	کمب ــدیداً	دچ ــهری	ش ــاخت	های	ش زیرس
مغـاری	گفـت:	بررسـی	های	میدانـی	نشـان	می	دهـد،	کـه	
حاشیه	نشـینی	در	اطراف	تهران،	نوعی	نوین	از	حاشیه	نشـینی	
اسـت،	که	ابعـادی	چون	فقـر	شـهری	و	درآمد	پایین،	سـرمایه	
انسـانی	کـم	و	تهدیدهـای	اجتماعـی	را	رقـم	می	زند،	سـرمایه	
اقتصـادی	پاییـن	ایـن	افـراد	مشـکالتی	را	بـرای	گذرانـدن	
معیشـت	و	وضعیـت	بهداشـت	ایـن	افـراد	رقـم	می	زنـد	تـا	
جایی	کـه	خطر	شـیوع	برخی	بیماری	هـای	مسـری	در	اماکن	

پرتراکـم	اطـراف	تهـران	به	شـدت	احسـاس	می	شـود.
از	طرفــی	بایــد	در	نظــر	گرفــت،	کــه	تمرکززدایــی	از	پایتخت،	
ــه	اعــم	از	رشــد	فرصت	هــای	 اگــر	به	صــورت	رشــد	همه	جانب
شــغلی	و	امکانــات	گوناگــون	باشــد،	امــری	مفیــد	و	پســندیده	
ــات	در	 ــی	امکان ــم	و	ب ــر	تراک ــی	پ ــر	در	اماکن ــا	اگ ــت،	ام اس
شــهرهای	اطــراف	تهــران	شــاهد	حضــور	نامتــوازن	جمعیــت	
باشــیم	و	به	یک	بــاره	شــهری	ماننــد	بومهــن	رشــد	۱۰۰	
ــد،	نگرانی	هــای	اجتماعــی	 ــه	کن درصــدی	جمعیــت	را	تجرب

در	مناطــق	حاشــیه	ای	افزایــش	خواهــد	یافــت.
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بــا 14 گمــرک و  آذربایجــان غربــی 
بازارچــه و هم مــرزی بــا ســه کشــور 
ــا  ــه اروپ خارجــی، دروازه اتصــال ایــران ب
ــاب  ــه ه ــدن ب ــت تبدیل ش ــوده و قابلی ب
تجــاری کاال و ترانزیــت کشــور را دارا 

اســت.

ــان	و	 ــه	و	آذربایج ــراق،	ترکی ــور	ع ــه	کش ــا	س ــایگی	ب همس
ــا	کشــور	ارمنســتان،	 ــا	فاصلــه	۱۵کیلومتــری	ب هم	جــواری	ب
دارا	بــودن	23	درصــد	از	ظرفیــت	پایانه	هــای	مــرزی	بــه	
ــا	از	 ــه	و	اروپ ــه	ترکی ــور	ب ــن	کش ــا	راه	آه ــود	تنه ــراه	وج هم
ــتان	 ــن	3۱	اس ــه	در	بی ــت	ک ــی	اس ــا	و	ظرفیت	های ویژگی	ه

ــی	شــده	اســت. ــب	آذربایجــان	غرب ــا	نصی کشــور	تنه
ــه	 ــی	و	نزدیکــی	ب ــدور	شــرقی	و	غرب اســتقرار	در	مســیر	کری
ــی	 ــرودگاه	بین	الملل ــود	ف ــوب	و	وج ــمال	و	جن ــدور	ش کری
ــه	 ــج	پایان ــود	پن ــو،	وج ــای	خــوی	و	ماک ــه	و	فرودگاه	ه ارومی
رســمی	پلدشــت،	بــازرگان،	ســرو،	رازی	و	پیرانشــهر،	بازارچــه	
ــرزی	 ــرک	م ــار	۹	گم ــت	در	کن ــه	سردش ــمی	کیل غیررس
ــر	 ــه	اگ ــرده	ک ــم	ک ــرزی	فراه ــتان	م ــن	اس ــتری	را	در	ای بس
ــز	 ــی	ج ــود	ماحصل ــری	ش ــت	و	بهره	گی ــتی	مدیری به	درس
ــد	داشــت. ــی	کشــور	نخواه ــه	و	حت ــق	اقتصــادی	منطق رون
در	حــال	حاضــر	راه	هــای	زمینــی	ارتبــاط	بــا	اروپــا	از	طریــق	
ــروج	 ــی	ورود	و	خ ــادی	اصل ــن	مب ــل	و	همچنی ــاده	و	ری ج
زمینــی	کاال	و	مســافر	از	کشــور	بــه	اروپــا	و	بالعکــس	در	
آذربایجــان	غربــی	فراهــم	اســت	و	زیرســاخت	هایی	کــه	
متناســب	بــا	ایــن	امــور	در	اســتان	ایجادشــده	در	کنــار	
ــان	 ــادی	آذربایج ــی	و	اقتص ــر	جغرافیای ــای	کم	نظی مزیت	ه
ــم	تجــارت	و	صــادرات	 ــای	مه ــه	یکــی	از	کانون	ه ــی	را	ب غرب

ــت. ــرده	اس ــل	ک ــور	تبدی کش
ــا	ســه	کشــور	 ــرز	مشــترک	ب ــر	م ــن	اســتان	۸۹۱	کیلومت ای
ــا	 ــرب	ب ــان	و	از	غ ــوری	آذربایج ــا	جمه ــمال	ب ــه	از	ش دارد	ک
کشــورهای	عــراق	و	ترکیــه	همســایه	بــوده	و	نیــز	به	صــورت	
ــا	 ــت؛	تنه ــرز	اس ــتان	هم	م ــور	ارمنس ــا	کش ــتقیم	ب غیرمس
اســتان	کشــور	کــه	از	چنیــن	ظرفیــت	مــرزی	باالیــی	

ــت. ــوردار	اس برخ
ــاخت	های	 ــودن	زیرس ــم	نب ــته	فراه ــال	های	گذش ــا	در	س ام
الزم	ازجملــه	راه	به	عنــوان	مهم	تریــن	زیرســاخت،	امکانــات	و	
تأسیســات	مــدرن،	بافــت	فرســوده	برخی	تأسیســات	مــرزی،	
ــن	شــرایطی	را	 ــف	قوانی بروکراســی	پرپیچ	وخــم	اداری	و	ضع
بــه	وجــود	آورده	بــود	کــه	ایــن	ظرفیــت	بی	نظیــر	موردتوجــه	

قــرار	نگرفتــه	و	به	درســتی	مورداســتفاده	قــرار	نگیــرد.
عــدم	بهره	بــرداری	اصولــی	از	ظرفیت	هــای	مــرزی	در	
ــه	 ــال	ها	ب ــیل	س ــن	پتانس ــده	ای ــب	ش ــا	موج ــتان	نه	تنه اس
ــین	 ــردم	مرزنش ــه	م ــود	بلک ــپرده	ش ــی	س ــت	فراموش دس
ــا	مشــکالت	 ــا	وجــود	ایــن	ذخایــر	ارزشــمند	ب اســتان	نیــز	ب

ــتند. ــه	رو	هس ــز	روب ــکاری	نی ــر	و	بی ــادی،	فق اقتص
ــر	 ــی	در	ه ــی	قابل	توجه ــای	عمران ــر	طرح	ه ــال	های	اخی س
ــی	از	 ــه	بخش ــده	ک ــتان	آغازش ــمی	اس ــرزی	رس ــه	م ۵	پایان
ــت	 ــی	در	دس ــیده	و	بخــش	قابل	توجه ــام	رس ــه	اتم ــا	ب آن	ه
اجراســت،	طرح	هایــی	کــه	در	صــورت	اتمــام	به	موقــع	
ــق	 ــه	کشــور	موجــب	رون ــه	علی ــای	ظالمان باوجــود	تحریم	ه

ــد. ــد	ش ــا	خواه ــه	اروپ ــران	ب بخشــی	دروازه	اتصــال	ای
	

ــان  ــور از آذربایج ــی کش ــت زمین ــد ترانزی ۲۰ درص
ــود ــام می ش ــی انج غرب

حمل	ونقــل	 و	 راهــداری	 ســازمان	 حمل	ونقــل	 معــاون	
جــاده	ای	کشــور	در	خصــوص	نقــش	مهــم	پایانه	هــای	

مــرزی	اســتان	در	اقتصــاد	منطقــه	و	کشــور	گفــت:	2۰	
درصــد	ترانزیــت	زمینــی	کشــور	از	طریــق	مرزهــای	گســترده	
آذربایجــان	غربــی	انجــام	می	شــود	و	ایــن	امــر	جایــگاه	ارزنــده	
ایــن	اســتان	در	مبــادالت	مــرزی	کشــور	را	نشــان	می	دهــد.
داریــوش	امانــی	کــه	بــرای	تودیــع	و	معارفــه	مدیــرکل	
راهــداری	و	حمل	ونقــل	جــاده	ای	آذربایجــان	غربــی	بــه	
ــه	 ــا	توجــه	ب ایــن	اســتان	ســفر	کــرده	بــود	گفــت:	امســال	ب
تحریم	هــا	و	شــرایط	اقتصــادی	کشــور	تقویــت	بازارچه	هــای	
ــی	در	دســتور	 مــرزی	در	کشــور	به	خصــوص	آذربایجــان	غرب

کار	قــرار	دارد.
ــه	 ــت	ک ــه	ای	اس ــا	به	گون ــگاه	م ــوع	ن ــه	ن ــان	اینک ــا	بی وی	ب
ــود	 ــایه	های	خ ــا	همس ــی	ب ــاط	خوب ــی	ارتب ــق	زمین از	طری
ــرز	 ــار	کشــور	م ــا	چه ــن	اســتان	ب ــزود:	ای داشــته	باشــیم،	اف
ــترش	 ــرای	گس ــری	ب ــت	بی	نظی ــه	ظرفی ــترک	دارد	ک مش
ــرده	 ــم	ک ــا	کشــورهای	همســایه	را	فراه ــط	اقتصــادی	ب رواب

ــت. اس
ــرزی	 ــای	م ــت	پایانه	ه ــه	تقوی ــر	اینک ــد	ب ــا	تأکی ــی	ب امان
ــایه	و	 ــورهای	همس ــا	کش ــط	ب ــطح	رواب ــود	س ــب	بهب موج
ــت:	 ــود	گف ــه	می	ش ــکاری	در	منطق ــکل	بی ــع	مش ــز	رف نی
ــران	-	آســیای	 ــا	-	ای ــی	اروپ ــز	نقطــه	اتصال ــازرگان	نی ــرز	ب م
میانــه	و	یکــی	از	اصلی	تریــن	گمــرکات	زمینــی	کشــور	اســت	
ــن	مــرز	 ــد	از	ظرفیــت	ای ــرار	دارد	و	بای ــن	اســتان	ق کــه	در	ای

بیش	ازپیــش	اســتفاده	شــود.
حمل	ونقــل	 و	 راهــداری	 ســازمان	 حمل	ونقــل	 معــاون	
جــاده	ای	بــا	تأکیــد	بــر	اینکــه	ایــن	اســتان	بــا	داشــتن	پنــج	
ــا	 ــترک	ب ــرز	مش ــر	م ــک	۹۰۰	کیلومت ــرزی	و	نزدی ــه	م پایان
ــه	 ــژه	ای	در	منطق ــگاه	وی ــوان	از	جای ــراق	و	نخج ــه،	ع ترکی
برخــوردار	اســت	افــزود:	بــا	توجــه	بــه	احتمــال	آغــاز	
ــش	 ــه	بیش	ازپی ــکا	توج ــتکبر	آمری ــت	مس ــای	دول تحریم	ه

الزامات رونق دروازه اتصال به اروپا؛ پایانه های مرزی تقویت شوند

سکینه اسمی
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بــه	ترانزیــت	زمینــی	و	عملکــرد	پایانه	هــای	مــرزی	در	
دســتور	کار	قــرار	دارد	کــه	آذربایجــان	غربــی	در	ایــن	بخش	از	

ــت. ــوردار	اس ــژه	ای	برخ ــگاه	وی جای
	

از ظرفیت هـای مـرزی آذربایجـان غربـی به درسـتی 
اسـتفاده نکرده ایـم

معــاون	هماهنگــی	امــور	اقتصــادی	و	توســعه	منابــع	انســانی	
اســتاندار	آذربایجــان	غربــی	معتقــد	اســت	آذربایجــان	غربــی	
ــا	۴	کشــور	 ــرزی	مســتقیم	و	غیرمســتقیم	ب ــل	هم	م ــه	دلی ب
خارجــی	تنهــا	اســتان	کشــور	اســت	کــه	از	ویژگــی	و	اهمیــت	

اقتصــادی	باالیــی	برخــوردار	اســت.
ــا	بیــان	اینکــه	مــرزی	بــودن	اســتان	مزایــا	 رضــا	حســینی	ب
و	تهدیداتــی	بــرای	اســتان	داشــته	و	دارد،	عنــوان	کــرد:	
ــت	 ــه	دلیــل	عــدم	مدیری متأســفانه	در	ســال	های	گذشــته	ب
ــت	 ــاخت	های	الزم	از	ظرفی ــودن	زیرس ــم	نب ــح	و	فراه صحی
و	مزایــای	مــرزی	بــودن	اســتان	به	درســتی	اســتفاده	

نکرده	ایــم.
ــرزی	 ــه	م ــی	۵	پایان ــان	غرب ــه	در	آذربایج ــان	اینک ــا	بی وی	ب
وجــود	دارد	کــه	قابلیــت	مدیریــت،	تأمیــن	کاال	و	خدمــات	و	
بخشــی	از	امــورات	صادراتــی	را	در	شــرایط	خــاص	دارا	اســت	
ادامــه	داد:	نبایــد	بــا	ایــن	ظرفیــت	عظیــم	مــرزی	فقط	مســیر	
ــه	ای	 ــد	به	گون ــی	باشــیم	بلکــه	بای ــردد	خودروهــای	ترانزیت ت
عمــل	کــرد	کــه	ســایر	اســتان	های	کشــور	راغــب	بــه	صــدور	

و	ورود	کاالهــای	موردنیــاز	از	ایــن	اســتان	باشــند.
معــاون	هماهنگــی	امــور	اقتصــادی	و	توســعه	منابــع	انســانی	
ــت	 ــتفاده	و	مدیری ــت:	اس ــی	گف ــان	غرب ــتاندار	آذربایج اس
ایجــاد	 موجــب	 اســتان	 مــرزی	 پایانه	هــای	 صحیــح	
شــرکت	های	حمل	ونقــل،	دفاتــر	مســافری	و	بین	راهــی،	
ایجــاد	واحدهــای	بســته	بندی،	ســردخانه	و	...	در	اســتان	
ــتغال	 ــاد	اش ــراه	ایج ــه	هم ــرمایه	ب ــردش	س ــه	گ و	در	نتیج

می	شــود.
ــل،	 ــاخت	های	راه،	ری ــه	زیرس ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــینی	ب حس
هوایــی	و	حمل	ونقــل	در	اســتان	بایــد	هم	زمــان	ایجــاد	
و	تکمیــل	شــود	افــزود:	رونــق	اقتصــادی	در	اســتان	
شــرکت	های	 ایجــاد	 نیازمنــد	 مــرزی	 پایانه	هــای	 و	
حمل	ونقــل،	تأسیســات،	زیرســاخت	و	نیــز	شــرکت	های	
ــن	 ــی	در	ای ــه	اقدامات ــت	ک ــه	روز	اس ــدرن	و	ب ــل	م حمل	ونق

ــت. ــده	اس ــاز	ش ــتان	آغ ــه	در	اس زمین
ــان	اینکــه	متأســفانه	دهه	هــای	گذشــته	مرزهــای	 ــا	بی وی	ب
ــدرن	و	هماهنــگ	رشــد	نکــرده	اســت	 ــه	شــکل	م اســتان	ب
افــزود:	توجــه	بــه	ســاماندهی	و	رونــق	بخشــی	بــه	مرزهــای	

اســتان	نیازمنــد	برنامه	ریــزی	الزم	اســت	کــه	بایــد	بــا	جــذب	
ســرمایه	گذاران	داخلــی	و	خارجــی	بتــوان	اصولــی	و	بــا	

ــدم	برداشــت. ــح	ق ــت	صحی مدیری
	

بازارچه کیله مرزی سردشت رسمی شود
معــاون	هماهنگــی	امــور	اقتصــادی	و	توســعه	منابــع	انســانی	
ــاز	در	 ــه	ساخت	وس ــاره	ب ــا	اش ــی	ب ــان	غرب ــتاندار	آذربایج اس
ــر	 ــال	حاض ــرد:	در	ح ــوان	ک ــتان	عن ــرزی	اس ــای	م پایانه	ه
ــازرگان	در	دســت	 ــه	مــرزی	ب طــرح	جامــع	گمرکــی	در	پایان
اجراســت،	پایانــه	پلدشــت	بــا	اســتانداردهای	روز	اتمــام	یافته	
ــرزی	 ــه	م ــی	در	پایان ــات	خوب ــز	اقدام و	بخــش	خصوصــی	نی

ــرا	دارد. پیرانشــهر	در	دســت	اج
ــای	 ــه	پایانه	ه ــی	ب ــق	بخش ــرای	رون ــه	ب ــان	اینک ــا	بی وی	ب
مــرزی	و	اســتفاده	بهینــه	از	ایــن	ظرفیــت	بــه	دنبــال	رســمی	
کــردن	بازارچــه	مــرزی	»کیلــه«	سردشــت	هســتیم	اضافــه	
کــرد:	باوجوداینکــه	ایــن	بازارچــه	به	صــورت	رســمی	فعالیــت	
ــون	دالر	صــادرات	از	 ــون	۴۵میلی ــا	امســال	تاکن ــد	ام نمی	کن
بازارچــه	کیلــه	مــرزی	سردشــت	صــورت	گرفتــه	که	نشــان	از	

ــرزی	اســت. ــه	ظرفیت	هــای	م اهمیــت	توجــه	ب
معــاون	هماهنگــی	امــور	اقتصــادی	و	توســعه	منابــع	انســانی	
ــر	 ــه	در	نظ ــر	اینک ــد	ب ــا	تأکی ــی	ب ــان	غرب ــتاندار	آذربایج اس

ــل	 ــور	تبدی ــاری	کاال	در	کش ــاب	تج ــه	ه ــتان	را	ب ــم	اس داری
کنیــم	خاطرنشــان	کــرد:	آذربایجــان	غربــی	بــا	توجــه	
بــه	پایانه	هــای	متعــدد	و	ســایر	ظرفیت	هایــی	کــه	دارد	
ــژه	ای	را	در	توســعه	مناســبات	اقتصــادی	 ــد	نقــش	وی می	توان
و	تجــاری	کشــورمان	بــا	کشــورهای	عــراق،	ترکیــه	و	ســوریه	
ایفــا	و	به	عنــوان	هــاب	تجــاری	کاال	در	منطقــه	عمــل	کنــد.
ــا	 ــور	ب ــر	کش ــه	وزی ــت	ک ــی	اس ــینی	در	حال ــارات	حس اظه
ــه	 ــد	از	پایان ــان	بازدی ــی	در	جری ــان	غرب ــه	آذربایج ــفر	ب س
ــکا	 ــه	آمری ــای	یک	جانب ــه	تحریم	ه ــا	اشــاره	ب ــرزی	ســرو	ب م
علیــه	جمهــوری	اســالمی	ایــران،	گفــت:	سیاســت	اقتصــادی	
ــن	 ــا	ای ــه	ب ــرای	مقابل ــی	ب ــارت	خارج ــت	تج ــت،	تقوی دول

تحریم	هــای	ناجوانمردانــه	اســت.
عبدالرضــا	رحمانــی	فضلــی	بــا	بیــان	اینکــه	نقش	اســتان	های	
مــرزی	در	توســعه	تجــارت	خارجــی	بی	بدیــل	اســت	و	
ــرار	دارد	 ــت	ق ازایــن	رو	توســعه	ایــن	مناطــق	موردتوجــه	دول
ــهیالت	 ــت	تس ــی	در	پرداخ ــچ	محدودیت ــت:	هی ــار	داش اظه
بانکــی	بــه	طرح	هــای	توســعه	مناطــق	مــرزی	وجــود	نــدارد.

	
ــرزی  ــرکات م ــا و گم ــدرن در پایانه ه ــات م تأسیس

ــود ــب می ش ــی نص ــان غرب آذربایج
ناظــر	گمــرکات	آذربایجــان	غربــی	نیــز	در	خصــوص	وضعیت	
گمــرکات	و	پایانه	هــای	مــرزی	اســتان	و	نقــش	آن	هــا	
ــال	 ــت:	در	ح ــه	گف ــادی	در	منطق ــی	اقتص ــق	بخش در	رون
حاضــر	همــه	پایانه	هــای	مــرزی	رســمی	و	غیررســمی	و	نیــز	
گمــرکات	اســتان	مشــغول	فعالیــت	بــوده	و	ســهم	عمــده	ای	

ــد. ــده	دارن ــر	عه ــتان	ب ــور	و	اس ــادرات	و	واردات	کش در	ص
احمــد	برکابیــان	بــا	بیــان	اینکــه	در	کنــار	اقدامــات	عمرانــی	
ــت	 ــتان	در	دس ــرزی	اس ــای	م ــه	در	پایانه	ه ــی	ک قابل	توجه
ــدرن	در	 ــزات	م ــه	نصــب	تجهی ــدام	ب اجراســت	گمــرکات	اق
ــتگاه	 ــون	دو	دس ــزود:	هم	اکن ــت	اف ــرده	اس ــا	ک ــن	پایانه	ه ای
ایکــس	ری	کامیونــی	و	دو	دســتگاه	چمدانــی	در	مــرز	
ــتگاه	در	رازی	و	 ــک	دس ــرو،	ی ــتگاه	در	س ــک	دس ــازرگان،	ی ب
ــده	 ــتقر	ش ــب	و	مس ــن	نص ــرز	تمرچی ــتگاه	در	م ــک	دس ی

ــت. اس
وی	بــا	بیــان	اینکــه	امســال	یــک	دســتگاه	ایکــس	ری	مجهــز	
و	مــدرن	نیــز	در	مــرز	بــازرگان	احــداث	و	راه	انــدازی	می	شــود	
ــه	 ــرض	س ــتگاه	در	ع ــن	دس ــود	ای ــی	می	ش ــت:	پیش	بین گف

الــی	چهــار	مــاه	آینــده	در	مــرز	بــازرگان	راه	انــدازی	شــود.
ــرک	در	 ــع	گم ــرح	جام ــرای	ط ــه	اج ــاره	ب ــا	اش ــان	ب برکابی
پایانــه	مــرزی	بــازرگان	اظهــار	داشــت:	ایــن	طــرح	در	مــدت	
ــر	۴۰	میلیــارد	تومــان	در	 ــا	صــرف	اعتبــاری	بالغ	ب دو	ســال	ب
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ــود. ــی	می	ش ــازرگان	اجرای ــرز	ب ــاز	در	م دو	ف
ناظــر	گمــرکات	آذربایجــان	غربــی	بــا	اشــاره	بــه	ســهم	بــاالی	
ــتان	 ــادرات	و	واردات	اس ــرزی	در	ص ــرکات	م ــا	و	گم پایانه	ه
ــزار	و	 ــال	۵۴2	ه ــت	امس ــاه	نخس ــار	م ــرد:	در	چه ــوان	ک عن
3۵۵	تــن	کاال	بــه	ارزش	22۷	میلیــون	دالر	از	طریــق	
ــور	 ــارج	از	کش ــه	خ ــتان	ب ــرزی	اس ــرکات	م ــا	و	گم پایانه	ه
صادرشــده	کــه	ازنظــر	وزن	۵۶	درصــد	و	ازنظــر	ارزش	ریالــی	

ــد. ــان	می	ده ــش	نش ــد	افزای ــز	۵۵	درص نی
برکابیــان	میــزان	واردات	در	چهــار	مــاه	نخســت	امســال	را	نیز	
۱۶۱	میلیــون	دالر	عنــوان	و	خاطرنشــان	کــرد:	میــزان	واردات	
از	طریــق	پایانه	هــای	مــرزی	و	گمــرکات	اســتان	در	مقایســه	
ــان	 ــش	نش ــد	کاه ــال	3۵	درص ــابه	پارس ــان	مش ــا	مدت	زم ب

می	دهــد.
	

ســهم ۲۳ درصــدی آذربایجــان غربــی از پایانه هــای 
مرزی کشــور

مدیــرکل	راهــداری	و	حمل	ونقــل	جــاده	ای	آذربایجــان	غربــی	
ــتان	 ــرزی	اس ــای	م ــه	پایانه	ه ــی	ب ــق	بخش ــه	رون در	زمین
گفــت:	آذربایجــان	غربــی	بــا	دارا	بــودن	هشــت	مــرز	شــامل	۵	
پایانــه	مــرزی	رســمی	جــاده	ای،	یــک	مــرز	غیررســمی،	یــک	
مــرز	هوایــی	و	ریلــی	بــا	۹۸۱	کیلومتــر	مــرز	مشــترک	با	ســه	
کشــور	خارجــی	از	اهمیــت	باالیــی	در	بخــش	تجــارت	مــرزی	

برخــوردار	اســت.

ــهم	23	 ــتان	س ــن	اس ــه	ای ــان	اینک ــا	بی ــکری	ب ــالن	ش ارس
ــار	 ــت	اظه ــور	را	داراس ــرزی	کش ــای	م ــدی	از	پایانه	ه درص
ــاری	 ــا	اعتب ــی	ب ــای	عمران ــر	طرح	ه ــال	حاض ــت:	در	ح داش
ــال	 ــتان	در	ح ــای	اس ــان	در	مرزه ــارد	توم ــر	۵۰	میلی بالغ	ب

ــی	رود. ــمار	م ــه	ش ــی	ب ــم	قابل	توجه ــه	رق ــت	ک اجراس
مدیــرکل	راهــداری	و	حمل	ونقــل	جــاده	ای	آذربایجــان	غربــی	
۴۶	شــرکت	بین	المللــی	در	اســتان	فعــال	اســت	گفــت:	
افزایــش	ســطح	خدمــات	و	گســترش	فــروش	بلیــت	اینترنتی	

ــت. ــازمان	اس ــن	س ــت	های	ای از	سیاس
وی	ادامــه	داد:	در	حــال	حاضــر	پایانــه	مــرزی	پلدشــت	یکــی	
از	پایانه	هــای	اســتاندارد	کشــور	تکمیل	شــده	و	مشــغول	
فعالیــت	اســت	همچنیــن	در	پایانــه	مــرزی	بــازرگان	گمــرک	
ــرز	 ــام	م ــورت	اتم ــه	در	ص ــرده	ک ــاز	ک ــع	را	آغ ــرح	جام ط
ــور	 ــرزی	کش ــای	م ــن	پایانه	ه ــی	از	کم	نظیرتری ــازرگان	یک ب

ــد	شــد. محســوب	خواه
شــکری	بــا	بیــان	اینکــه	بــازرگان	دومیــن	مــرز	زمینــی	بزرگ	
کشــور	بــه	شــمار	مــی	رود	گفــت:	طــرح	ســاماندهی	و	تکمیل	
ــارد	و	۷۰۰	 ــر	۱۵	میلی ــاری	بالغ	ب ــا	اعتب ــرزی	ب ــه	م ــن	پایان ای
ــرا	 ــال	اج ــدی	در	ح ــرفت	۶۷	درص ــان	و	پیش ــون	توم میلی
ــوده	کــه	شــامل	پارکینــگ،	ورودی	مســافری،	دیوارکشــی	 ب

و	ســردرب	اســت.
مدیــرکل	راهــداری	و	حمل	ونقــل	جــاده	ای	آذربایجــان	غربــی	
ــا	 اضافــه	کــرد:	طــرح	احــداث	پایانــه	مــرزی	پلدشــت	نیــز	ب

ــرفت	۴۶	 ــا	پیش ــان	ب ــون	توم ــد	میلی ــارد	و	یک	ص ۱۴	میلی
درصــدی	شــامل	محوطه	ســازی	و	کریــدور	مســافری	نیــز	در	

حــال	انجــام	اســت.
ــرز	رازی	 ــافری	در	م ــه	مس ــاز	اول	پایان ــرای	ف ــکری	از	اج ش
خــوی	نیــز	خبــر	داد	و	گفــت:	ایــن	طــرح	بــا	صــرف	اعتبــاری	
بالغ	بــر	هشــت	میلیــارد	و	یک	صــد	میلیــون	ریــال	بــا	
پیشــرفت	فیزیکــی	۸۵.3۱	درصــد	شــامل	ســاماندهی	و	
بهســازی	رودخانــه	مــرزی	قطــور،	پــل	قطــور،	محوطه	ســازی	
و	ســایت	اجبــاری	بــه	مســاحت	3۰	هــزار	مترمربــع	در	حــال	

ــرا	اســت. اج
ــرز	 ــه	م ــاز	دوم	پایان ــرح	ف ــات	ط ــه	کلی ــان	اینک ــا	بی وی	ب
ــق	 ــع	موردتواف ــزار	و	۵۰۰مترمرب ــج	ه ــه	مســاحت	پن رازی	ب
ــزود:	 ــود	اف ــی	می	ش ــاز	اجرای ــه	زودی	وارد	ف ــه	و	ب ــرار	گرفت ق
ــازی	 ــالن	مســافری	و	محوطه	س ــداث	س ــال	حاضــر	اح در	ح
پایانــه	مــرز	رازی	نیــز	بــا	صــرف	اعتبــاری	بالغ	بــر	۱2	میلیــارد	
ــد	و	 ــی	۶3	درص ــرفت	فیزیک ــان	و	پیش ــون	توم و	۱۰۰	میلی
مســاحت	چهــار	هــزار	و	۱۶۰	مترمربــع	در	دوطبقــه	در	حــال	

ــت. اجراس
	

ــان  ــور از آذربایج ــی کش ــم ارتباط ــدور مه ۴ کری
غربــی می گــذرد

مدیــرکل	راهــداری	و	حمل	ونقــل	جــاده	ای	آذربایجــان	
ــم	کشــور	 ــدور	مه ــون	۴	کری ــه	هم	اکن ــان	اینک ــا	بی ــی	ب غرب
از	آذربایجــان	غربــی	می	گــذرد	گفــت:	آذربایجــان	غربــی	بــه	
ــه	 ــران	ب ــا	چهــار	کشــور	دروازه	اتصــال	ای دلیــل	هم	مــرزی	ب
ــی	 ــدور	ارتباط ــار	کری ــذر	چه ــود	و	گ ــا	محســوب	می	ش اروپ
مهــم	کشــور	از	اســتان	از	اهمیــت	باالیــی	در	اقتصــاد	مــرزی	

ــوردار	اســت. برخ
ــای	 ــه	ه ــداد	ادارات	مســتقر	در	پایان ــودن	تع ــاد	ب شــکری	زی
مــرزی	و	مــوازی	کاری	را	از	مهمتریــن	مشــکالت	پیــش	روی	
ــم	 ــزود:	اگــر	بتوانی ــرزی	اســتان	دانســت	و	اف ــه	هــای	م پایان
فعالیــت	ایــن	ادارات	را	منســجم	و	یکپارچــه	کنیــم	در	صورت	
اتمــام	طــرح	هــای	عمرانــی	و	نیــز	نصب	تجهیــزات	مــدرن	در	
پایانــه	هــای	مــرزی	در	ســالهای	آتــی	شــاهد	رونــق	تجــارت	

مــرزی	در	منطقــه	خواهیــم	بــود.
ــان	 ــاده	ای	آذربایج ــل	ج ــل	و	نق ــداری	و	حم ــرکل	راه مدی
ــه	 ــو	در	پایان ــعه	همس ــر	توس ــد	ب ــا	تاکی ــن	ب ــی	همچنی غرب
هــای	مــرزی	اســتان	گفــت:	در	کنــار	فعالیــت	هــای	عمرانــی	
در	پایانــه	هــای	مــرزی	بایــد	زیرســاخت	هــای	تجــارت	مرزی	
از	جملــه	ایجــاد	راه	هــای	ارتباطــی	و	دسترســی	مناســب	بــه	

پایانــه	هــای	مــرزی	بایــد	در	دســتور	کار	قــرار	گیــرد.
شــکری	در	خصــوص	ســهم	و	میــزان	ترانزیــت	از	پایانــه	هــای	
مــرزی	اســتان	در	ســالجاری	اظهارداشــت:	امســال	مجمــوع	
ترانزیــت	از	پایانــه	هــای	مــرزی	اســتان	یــک	میلیــون	و	۱۵3	

هــزار	و	2۷۱	تــن	بــوده	کــه	رشــد	قابــل	توجهــی	دارد.
از	 ترانزیــت	 کاالی	 حامــل	 کامیون	هــای	 تعــداد	 وی	
پایانه	هــای	مــرزی	اســتان	را	۸3	هــزار	۶2۴	دســتگاه	
ــردد	 ــاهد	ت ــور	ش ــان	مذک ــزود:	در	مدت	زم ــرد	و	اف ــوان	ک عن
33۱هــزار	و	2۸۹	دســتگاه	کامیــون	حامــل	کاالهــای	وارداتی	
ــازرگان	 ــرز	ب ــه	م ــم	ک ــرزی	بودی ــای	م ــی	از	پایانه	ه و	صادرات

ــت. ــاص	داده	اس ــود	اختص ــه	خ ــه	اول	را	ب رتب
شــکری	تعــداد	مســافران	متــردد	از	پایانه	هــای	مــرزی	
اســتان	طــی	ســال	جــاری	را	دو	میلیــون	و	۷۴۶هــزار	و	۷۵۰	
نفــر	عنــوان	و	خاطرنشــان	کــرد:	مــرز	بــازرگان	بــا	تــردد	۱۸	

ــت. ــه	اول	را	داراس ــافری	رتب ــاوگان	مس ــزار	و	۹۰۵	ن ه
حاضــر	بــا	توجــه	به	اتفــاق	نظــری	کــه	مســئوالن	کشــوری	و	
اســتانی	در	خصــوص	اهمیــت	رونــق	بخشــی	بــه	پایانه	هــای	
ــا	انسجام	بخشــی	فعالیت	هــا	و	 مــرزی	دارنــد	امیــد	مــی	رود	ب
ــراه	 ــه	هم ــی	ب ــای	عمران ــد	اجــرای	فعالیت	ه تســریع	در	رون
نصــب	تجهیــزات	موردنیــاز	در	ســال	های	آتــی	شــاهد	رونــق	
ــی	باشــیم. ــرزی	آذربایجــان	غرب ــای	م ــش	پایانه	ه بیش	ازپی
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ــران اقتصاد ایـ

ــه زده   پیمانــکاران بازســازی مناطــق زلزل
ــه  ــک فاجع ــوع ی ــاه از وق ــتان کرمانش اس
ســخن  مناطــق  ایــن  در  پیمانــکاری 
ــل  ــک معض ــه ی ــود ب ــت نش ــر مدیری ــه اگ ــد ک می گوین

می شــود. تبدیــل  اجتماعــی 

ــه	۷.3	 ــوع	زلزل ــه	وق ــی	ک ــه	بزرگ ــت	از	فاجع ــاه	گذش ۹	م
ــار	 ــه	ب ــاه	ســال	گذشــته	در	غــرب	کشــور	ب ریشــتری	آبان	م
آورد؛	زمین	لــرزه	ای	کــه	هــزاران	خانــه	و	کاشــانه		ویــران	شــده	

ــینان	کرمانشــاهی	گذاشــت. را	روی	دســت	مرزنش
ــتان	 ــی	آن	۹	شهرس ــعاع	تخریب ــه	ش ــر	ک ــه	ای	ویرانگ زلزل
اســتان	کرمانشــاه	را	در	بــر	گرفــت؛	حجــم	تخریب	هــا	
ــرای	 ــور	ب ــتان	های	کش ــب	اس ــه	از	اغل ــود	ک ــاال	ب ــدر	ب آنق
ــدند،	 ــدم	ش ــق	پیش	ق ــن	مناط ــازی	ای ــارکت	در	بازس مش
ــه	 ــکاران	گرفت ــاد	مســکن	و	پیمان ــن	بنی ــتادهای	معی از	س
ــد	 ــرکت	کردن ــم	ش ــر	عظی ــن	ام ــه	در	ای ــران	هم ــا	کارگ ت
تــا	مــردم	زلزلــه	زده	زودتــر	ســرپناه	ویــران		شــده	را	دوبــاره	
ــان	 ــای	نوسازش ــه	زندگی	ه ــد	را	ب ــگ	امی ــد	و	رن ــا	کنن بن

ــند. بکش
یکــی	از	ایــن	اقشــار	کــه	در	بازســازی	ها	مشــارکت	و	حضــور	
ــای	 ــا	تالش	ه ــه	ب ــتند	ک ــکاران	هس ــری	دارد،	پیمان پررنگ	ت
پشــت		صحنــه	ای	کــه	دارنــد	شــبانه	روز	بــرای	تحقــق	وعــده		
ــه	هــر	 ــد	ب ــت	و	شــخص	رییــس	جمهــور	حــاال	مجبورن دول
شــکل	ممکــن	واحدهــا	را	در	زمــان	مقــرر	آمــاده	بهره	بــرداری	

کننــد.
ــی	 ــش	اعظم ــان	بخ ــان	خودش ــه	اذع ــه	ب ــی	ک پیمانکاران
ــود	 ــن	می	ش ــا	تامی ــب	آنه ــه	از	جی ــارت	های	زلزل از	خس
ــه	 ــد	ک ــالم	می	کنن ــتند	اع ــتگی	هس ــال	ورشکس و	در	ح
ــال	رخ	 ــق	در	ح ــن	مناط ــکاری	در	ای ــه	پیمان ــک	فاجع ی
دادن	اســت	کــه	اگــر	ایــن	موضــوع	اتفــاق	بیفتــد	بــا	توجــه	
ــه	دلیــل	 ــودن	هــزاران	نفــر	در	ایــن	زمینــه	ب ــه	درگیــر	ب ب
بدهی	هــای	آنهــا	و	ناتمــام	مانــدن	کار	حتــی	ایــن	موضــوع	
ــق	 ــن	مناط ــی	در	ای ــه	اجتماع ــک	فاجع ــه	ی ــد	ب می	توان

ــود. ــل	ش تبدی
چنــد	تــن	از	پیمانــکاران	مناطــق	زلزله	زده	اســتان	کرمانشــاه	
ــان	مشــکالت	 ــه	بی ــر	ب ــزاری	مه ــر	خبرگ ــا	حضــور	در	دفت ب
خــود	پرداختنــد	و	البتــه	راهکارهایــی	هــم	بــرای	رفــع	ایــن	
ــا	 ــا	ب ــع	آنه ــتار	رف ــئوالن	خواس ــتند	و	از	مس مشــکالت	داش

اتخــاذ	تدابیــر	مناســب	شــدند.
	

ــش از ۴  ــد بی ــر واح ــاخت ه ــت س ــکاران باب پیمان
ــد ــرر می کنن ــان ض ــون توم میلی

ســیدهیوا	حســینی	یکــی	از	پیمانــکاران	مشــغول	بــه	کار	در	
مناطــق	زلزلــه	زده	اســتان	کرمانشــاه	اســت	بــه	نمایندگــی	از	
تعــداد	زیــادی	از	پیمانــکاران	اظهــار	داشــت:	بعــد	از	فراخــوان	
ــم	 ــا	ه ــه	زده	م ــرای	بازســازی	مناطــق	زلزل ــاد	مســکن	ب بنی
همچــون	ســایرین	بــرای	حضــور	در	ایــن	کار	انسان	دوســتانه	
پیش	قــدم	شــدیم	و	فکــر	می	کردیــم	بــه	نوعــی	زکات	

کارمــان	را	می	دهیــم.
وی	افــزود:	هرچنــد	مــا	چشــم	بســته	و	بــا	اعتمــاد	کامــل	بــه	
بنیــاد	مســکن	قراردادهــا	را	امضــا	کردیــم،	امــا	آنالیــز	اشــتباه	
ــاد	 ــکاران	ایج ــرای	پیمان ــکالتی	ب ــاال	مش ــکن	ح ــاد	مس بنی

ــرده	اســت. ک
ــت:	 ــان	داش ــه	زده	بی ــق	زلزل ــازی	مناط ــکار	بازس ــن	پیمان ای
شــروع	عملیــات	در	فصــل	زمســتان	بــود	کــه	اوایــل	حــدود	
3۰	تــا	۴۵	روز	بارندگــی	رخ	داد	و	امــکان	کار	نبــود،	بعــد	نیــز	
ــح	 ــت	مصال ــش	قیم ــود	و	افزای ــدگان	و	کمب ــاب	رانن اعتص
ــکاران	 ــه	پیمان ــادی	ب ــان	زی ــرر	و	زی ــل	ض ــه	تحمی ــر	ب منج

ــد. ش
حســینی	تصریــح	کــرد:	طبــق	قــراردادی	کــه	منعقــد	شــد	
ابتــدا	قــرار	بــود	بابــت	هــر	واحــد	حــدود	۱.۵	میلیــون	تومــان	
ــال	 ــا	در	ح ــه	شــود،	ام ــکار	در	نظــر	گرفت ــرای	پیمان ســود	ب
ــا	 ــرای	م ــان	ب ــون	توم ــش	از	۴	میلی ــد	بی ــر	واح ــر	ه حاض
پیمانــکاران	ضــرر	دارد	و	بنیــاد	مســکن	هــم	در	ایــن	خصوص	

ــود. ــل	نمی	ش ــئولیتی	را	متقب ــچ	مس هی

ــال  ــتایی در ح ــق روس ــازی مناط ــکاران بازس پیمان
ــتند ــتگی هس ورشکس

وی	خاطرنشــان	کــرد:	در	این	شــرایط	حتــی	کارگــران	و	بناها	
هــم	از	پیمانــکاران	چندبرابــر	معمــول	دســتمزد	می	گیرنــد	و	
بــا	ایــن	وضعیــت	ایجــاد	شــده	فاجعــه	پیمانــکاری	در	حــال	
رخ	دادن	اســت	و	پیمانــکاران	مناطــق	زلزلــه	زده	روســتایی	در	

حــال	ورشکســته	شــدن	هســتند.
ــری	۵3۰	 ــدا	مت ــکن	از	ابت ــاد	مس ــزود:	بنی ــکار	اف ــن	پیمان ای
ــری	 ــرارداد	پیشــنهاد	داد	و	مت ــد	ق ــرای	عق ــان	را	ب ــزار	توم ه
ــرای	خــود	در	نظــر	 ۱۰۵	هــزار	تومــان	هــم	بابــت	اســکلت	ب
ــه	 ــودش	را	ب ــهم	خ ــا	س ــش	قیمت	ه ــد	از	افزای ــت	و	بع گرف
ــچ	 ــکار	هی ــهم	پیمان ــا	س ــش	داد	ام ــان	افزای ــزار	توم ۱3۴	ه

ــر	نکــرد. تغیی
حســینی	تصریــح	کــرد:	در	نقــد	شــدن	صــورت	وضعیت	هــا	
هــم	ســتادهای	معیــن	ابتــدا	هزینه	هــای	خودشــان	را	

برداشــت	می	کننــد	و	دنبــال	صــاف	کــردن	بدهــی	خودشــان	
هســتند.

	
ــگان را از  ــح رای ــن مصال ــول تامی ــکن ق ــاد مس بنی

ــود ــدا داده ب ابت
بــه	گفتــه	ایــن	پیمانــکار،	بنیــاد	مســکن	از	ابتــدا	بــه	
ــون	 ــاختمانی	همچ ــح	س ــه	مصال ــول	داد	ک ــکاران	ق پیمان
ــار	 ــگان	در	اختی ــور	رای ــه	ط ــه	ب ــیمان	و	ماس ــرد،	س میلگ
پیمانــکاران	قــرار	دهــد	و	بــا	بــه	کارگیــری	خودروهــای	بنیــاد	
هزینــه	حمــل	و	نقــل	بــرای	پیمانــکار	بــه	صفــر	برســد،	امــا	
ــد	چــون	 ســیمان	را	برخــی	از	مــردم	هنــوز	دریافــت	نکرده	ان
ــود	 ــیمان	موج ــد	س ــا	می	گوین ــه	آنه ــه	ب ــگام	مراجع در	هن
نیســت،	خودروهــای	بــا	ظرفیــت	2۸	تــن،	3۸	تــن	ماســه	را	
ــا	وجــود	قیمــت	22	 ــان	)	ب ــا	قیمــت	حــدود	۴۰	هــزار	توم ب
ــکاران	 ــا	پیمان ــرای	هــر	تــن	در	کل	کشــور(	ب هــزار	تومــان	ب
ــه	 ــول	ب ــا	پ ــکان	ب ــیمان	را	مال ــی	س ــد.	حت ــاب	می	کنن حس

پیمانــکاران	می	فروشــند.
حســینی	بیــان	داشــت:	مــا	حتــی	جــرات	نداریــم	کــه	کار	
ــون	 ــد	3۰	میلی ــر	واح ــرای	ه ــون	ب ــم،	چ ــل	کنی را	تعطی
تومــان	ســفته	داده	ایــم	و	بــا	وجــود	پیشــرفت	۸۰	درصــدی	
کار	برخــی	از	مالــکان	بــه	دنبــال	ایجــاد	فشــار	بــرای	
تعطیــل	کــردن	کار	توســط	پیمانــکاران	هســتند،	امــا	
ــد	 ــه	۵۰	درص ــا	ب ــد	تنه ــل	کن ــر	کار	را	تعطی ــکار	اگ پیمان

مبلــغ	قــرارداد	می	رســد.
ایــن	پیمانــکار	افــزود:	اغلــب	پیمانــکاران	کار	را	رهــا	کــرده	و	
ــه	کار	 ــال	ادام ــدودی	در	ح ــداد	مع ــد	و	تع ــه	رفته	ان از	منطق

هســتند	کــه	آنهــا	هــم	در	حــال	ورشکســتگی	هســتند.
وی	در	مــورد	راهکارهــای	رفــع	مشــکالت	پیمانــکاران	
ــق	را	 ــن	مناط ــژه	در	ای ــی	وی ــعبه	قضای ــک	ش ــاد	ی ــز	ایج نی
ــال	 ــه	طــور	مث ــزود:	ب ــوان	کــرد	و	اف ــا	عن ــن	نیازه از	مهمتری
ــه	 ــد	ک ــدی	کار	می	کن ــا	واح ــکار	ب ــوارد	پیمان ــی	از	م در	یک
ــت	 ــرای	دریاف ــر	ب ــال	حاض ــرده	و	در	ح ــوت	ک ــش	ف مالک

ــت. ــورده	اس ــکل	برخ ــه	مش ــتمزد	ب دس
خســارت	 از	 درصــدی	 پرداخــت	 همچنیــن	 حســینی	
پیمانــکاران	از	ســوی	دولــت	و	یــا	بنیــاد	مســکن	و	همچنیــن	
ــویه	 ــه	تس ــک	ب ــردن	مال ــزم	ک ــا	و	مل ــت	پرداخت	ه مدیری

ــمرد. ــا	برش ــر	راهکاره ــکار	را	از	دیگ ــا	پیمان ــاب	ب حس
وی	بــا	اشــاره	بــه	صحبــت	دیگــر	پیمانــکاران	گفــت:	در	حــال	
ــدن	 ــرر	ش ــل	متض ــه	دلی ــکاران	ب ــدادی	از	پیمان ــر	تع حاض
ــل	 ــک	معض ــود	ی ــن	وج ــا	ای ــد	و	ب ــا	کرده	ان ــه	کار	را	ره ادام

ــود. ــاد	می	ش ــی	ایج اجتماع

انتقاد پیمانکاران ساختمانی مناطق زلزله زده وپاسخ رئیس ستادبازسازی
زهرا آقایی
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ــران اقتصاد ایـ

ــوده  ــنهادی ب ــکن پیش ــاد مس ــت بنی قیم
ــت  اس

رضــا	خواجــه	ای	رییــس	ســتاد	بازســازی	مناطــق	
ــن	 ــه	زده	اســتان	کرمانشــاه	اظهــار	داشــت:	ای زلزل
ــت	 ــان	ساختارشکس ــکاران	در	قراردادهایش پیمان
داشــته	اند،	آنهــا	در	زمــان	انعقــاد	قــرارداد	بــا	
ــه	 ــا	توج ــد	و	ب ــی	کرده	ان ــرآورد	ریال ــان	ب متقاضی
ــرارداد	 ــردم	ق ــا	م ــود	ب ــالح	موج ــه	و	ص ــه	صرف ب

منعقــد	کرده	انــد.
وی	افــزود:	قیمتــی	هــم	کــه	بنیــاد	مســکن	اعــالم	
ــور	و	در	 ــت	مذک ــاس	ساختارشکس ــر	اس ــرده	ب ک
ــیاری	 ــوده	و	بس ــنهادی	ب ــت	پیش ــک	قیم ــد	ی ح
ــدود	۵	 ــان	ح ــا	متقاضی ــی	ب ــکار	در	رایزن از	پیمان
ــرارداد	 ــا	ق ــا	آنه ــر	ب ــا	پایین	ت ــر	و	ی ــون	باالت میلی
منعقــد	کرده	انــد	و	بــر	اســاس	آن	کار	بیــن	مالــک	

ــال	اجراســت. ــکار	در	ح و	پیمان
رییــس	ســتاد	بازســازی	مناطــق	زلزلــه	زده	اســتان	
ــح	و	 ــت	مصال ــش	قیم ــورد	افزای ــاه	در	م کرمانش
متضــرر	شــدن	پیمانــکاران	گفــت:	افزایــش	قیمت	

ــا	 ــکن	ب ــاد	مس ــا	بنی ــود	دارد،	ام ــه	زده	وج ــق	زلزل در	مناط
ــه	ای	و	 ــگان	و		یاران ــیمان	رای ــگان،	س ــن	آالت	رای ــع	آه توزی
ــر	 ــان	تغیی ــا	آنچن ــداده	قیمت	ه ــازه	ن ــت	اج ــن	ارزان	قیم بت

ــد. کن
ــا	 ــش	قیمت	ه ــر	افزای ــا	منک ــرد:	م ــح	ک ــه	ای	تصری خواج
ــاس	آن	 ــر	اس ــکن	ب ــاد	مس ــه	بنی ــی	ک ــا	قیمت ــتیم،	ام نیس
ــال	 ــای	س ــاس	قیمت	ه ــر	اس ــد	ب ــه	می	کن ــح	را	عرض مصال

ــته	ایم. ــی	نداش ــش	قیمت ــا	افزای ــت	و	م ــته	اس گذش
ــذار	در	 ــوارد	تاثیرگ ــن	م ــی	تری ــرد:	اصل ــان	ک وی	خاطرنش
قیمــت		تمام	شــده	ســاختمان،	دســتمزد	و	آهــن	آالت	و	
بتــن	اســت	کــه	بنیــاد	مســکن	در	ایــن	قســمت	ورود	کــرده	
ــه	 ــی	تیرچ ــت	و	حت ــیمان	ارزان	قیم ــن	آالت	و	س اســت	و	آه
ارزان	قیمــت	را	بــرای	آنهــا	تهیــه	کــرده	اســت	کــه	تمــام	ایــن	

ــکار	اســت. ــه	پیمان ــوارد	در	جهــت	کمــک	ب م
بنیــاد	مســکن	بــرای	کمــک	بــه	پیمانــکاران	در	حــال	رایزنــی	

بــا	اســتانداری	و	معــاون	اول	رییــس	جمهــور	اســت
رییــس	ســتاد	بازســازی	مناطــق	زلزلــه	زده	اســتان	کرمانشــاه	
ــاد	 ــا	بنی ــش	هزینه	ه ــن	افزای ــر	ای ــه	خاط ــا	ب ــزود:	طبیعت اف
مســکن	در	حــال	رایزنــی	از	طریــق	اســتانداری	و	معــاون	اول	
ــت	 ــی	در	جه ــا	همگ ــن	کمک	ه ــور	اســت	و	ای ــس	جمه ریی

ــکاران	اســت. رفــاه	حــال	پیمان
وی	در	خصــوص	کمک	هــای	در	نظــر	گرفتــه	شــده	کــه	

ــار	 ــورد	در	اختی ــک	م ــان	ی ــه	بی ــی	هســتند	ب در	حــال	رایزن
گذاشــتن	ماشــین	آالت	بــرای	حمــل	رایــگان	مصالــح	
ــدن	 ــی	ش ــد	از	نهای ــواد	بع ــی	م ــزود:	مابق ــرد	و	اف ــاره	ک اش

می	شــود. اطالع	رســانی	
ــل	 ــده	حم ــاد	مســکن	وع ــه	بنی ــه	اینک ــخ	ب ــه	در	پاس خواج
ــود	امــا	چــرا	 ــکاران	داده	ب ــه	پیمان ــح	را	از	اول	ب ــگان	مصال رای
ــچ	 ــگان	در	هی ــل	رای ــل	و	نق ــت:	حم ــز	گف ــی	نشــد	نی اجرای
قــراردادی	نیســت	و	اتفاقــا	حمــل	و	نقــل	مصالــح	بــر	عهــده	
ــکار	اســت،	مــا	اجــازه	ندادیــم	اعتصــاب	کامیون	هــا	در	 پیمان
ــد	بازســازی	انجــام	دهــد	و	 ــی	در	رون ــاه	اختالل مقطعــی	کوت

ــن	موضــوع	احســاس	شــود. ــن	مناطــق	ای حتــی	در	ای
رییــس	ســتاد	بازســازی	مناطــق	زلزلــه	زده	اســتان	کرمانشــاه	
بیــان	داشــت:	مــا	بــه	هیــچ	عنــوان	راضــی	نیســتیم	نــه	مالک	
و	نــه	پیمانــکار	ضــرر	کننــد،	امــا	مــا	نماینــده	مالــک	هســتیم	
ــای	 ــر	مبن ــم	و	ب ــرار	می	کنی ــاط	برق ــکاران	ارتب ــا	پیمان و	ب

ــم. ــهیالت	را	آزاد	می	کنی ــرفت	کار	تس پیش
	

مشارکت مردم بزرگترین حسن بازسازی است
وی	در	پاســخ	بــه	اینکــه	بــا	توجــه	بــه	درگیری	هــای	
ــه	 ــه	ب ــا	توج ــرا	ب ــکار	چ ــک	و	پیمان ــن	مال ــده	بی ــاد	ش ایج
ــه	زده	و	 ــق	زلزل ــازی	مناط ــان	در	بازس ــق	ورزق ــه	موف تجرب
انعقــاد	قــرارداد	مســتقیم	بنیــاد	مســکن	بــا	پیمانــکاران	ایــن	
موضــوع	در	مــورد	کرمانشــاه	رخ	نــداد	نیــز	گفــت:	در	ورزقــان	

ــرارداد	 ــکن	ق ــاد	مس ــا	بنی ــتقیما	ب ــکاران	مس پیمان
ــه	 ــا	ب ــام	کار	واحده ــد	از	اتم ــد	و	بع ــد	می	کردن منعق
ــا	 ــا	بعده ــد،	ام ــل	می	ش ــکان	تحوی ــان	و	مال متقاضی
مشــکالت	عدیــده	ای	از	جملــه	عــدم	رضایــت	مــردم	از	

نقشــه	ها	و...	پیــش	آمــد.
خواجــه	ای	بزرگتریــن	حســن	ایــن	بازســازی	را	
ــرد	و	 ــوان	ک ــازی	عن ــر	بازس ــردم	در	ام ــارکت	م مش
افــزود:	در	حــال	حاضــر	اکثــر	کار	بــا	مشــارکت	مــردم	
ــه	آنهــا	برگشــته	و	 ــه	زندگــی	ب انجــام	شــده	و	امیــد	ب
مــردم	بــا	ســلیقه	خودشــان	بازســازی	می	کننــد؛	
ــا	 ــکان	ب ــت	و	مال ــال	اجراس ــادی	در	ح ــه	های	زی نقش
ــد	و	 ــان	کار	می	کنن ــی	خودش ــا	حت ــت	هزینه	ه مدیری

دســتمزد	می	گیرنــد.
در	 زلزلــه	زده	 مناطــق	 بازســازی	 ســتاد	 رییــس	
عــدم	 خصــوص	 در	 پیمانــکاران	 ادعــای	 مــورد	
ــود	 ــا	وج ــا	ب ــه	واحده ــور	ب ــهمیه	آرمات ــص	س تخصی
ــی	 ــت:	زمان ــز	گف ــهمیه	نی ــن	س ــن	ای ــر	گرفت در	نظ
ــکاران	 ــن	پیمان ــد	ای ــروع	ش ــازها	ش ــه	ساخت	وس ک
ــته	 ــال	گذش ــد	و	س ــرده	بودن ــد	ک ــی	منعق قراردادهای
ــا	همــان	قیمــت	تحویــل	گرفتنــد،	 آهــن	آالت	و	میلگــرد	را	ب
ــن	 ــم	ای ــا	برخوردی ــش	قیمت	ه ــه	افزای ــه	ب ــی	ک ــا	زمان ام
آهــن	آالت	را	دپــو	کردیــم	در	ایــن	منــازل	و	آنهایــی	کــه	قبــال	
گرفتــه		بودنــد	دیگــر	نیــازی	نداشــتند	تــا	ایــن	آهــن	آالت	را	
تحویــل	بگیرنــد	ایــن	آهــن	آالت	ارزان	قیمــت	صرفــا	کمکــی	

ــود. ــردم	ب ــه	م ب
ــش	 ــرایط	کاه ــن	ش ــاید	در	ای ــکاران	ش ــود	پیمان ــیه	س حاش

ــه	باشــد	 یافت
ــرر	 ــوص	متض ــکاران	در	خص ــارات	پیمان ــورد	اظه وی	در	م
شــدن	آن	در	ســاخت	واحدهــا	و	مطالبــه	آنهــا	بــرای	جبــران	
درصــدی	از	خسارتشــان	توســط	دولــت	یــا	بنیــاد	مســکن	نیز	
بیــان	داشــت:	آنهــا	اگــر	دوبــاره	آنالیــز	و	بــرآورد	ریالــی	کننــد	
می	بیننــد	کــه	چنیــن	چیــزی	امــکان	نــدارد،	پیمانــکاران	در	
بــرآورد	ریالــی	اولیــه	2۵	درصــد	ســود	را	در	نظــر	گرفته	انــد.
ــه	 ــر	واحــدی	ک ــرای	ه ــال	ب ــه	طــور	مث ــزود:	ب خواجــه	ای	اف
قــرارداد	3۰	میلیــون	تومانــی	منعقــد	کرده	انــد	حــدود	
بیــش	از	۷	میلیــون	تومــان	ســود	در	نظــر	گرفته	انــد	و	در	ایــن	
شــرایط	ممکــن	اســت	دامنــه	ســود	پیمانــکار	کاهــش	یافتــه	

ــدارد. باشــد	امــا	اینکــه	متضــرر	شــوند	امــکان	ن
رییــس	ســتاد	بازســازی	مناطــق	زلزلــه	زده	اســتان	کرمانشــاه	
در	خصــوص	اینکــه	برخــی	از	پیمانــکاران	بــه	خاطــر	متضــرر	
ــت:	 ــز	گف ــد	نی ــا	کرده	ان ــه	کاره	ره ــی	کار	را	نیم ــدن	حت ش
حتــی	یــک	مــورد	هــم	گــزارش	نشــده	کــه	پیمانــکاری	کار	
ــه	 ــب	دارد	و	ب ــکار	طل ــد،	پیمان ــرده	باش ــا	ک ــه	کاره	ره را	نیم
ــام	 ــد	کار	را	تم ــده	بای ــه	ش ــم	ک ــش	ه ــن	طلب ــر	گرفت خاط

ــد. کن
وی	در	خصــوص	برخــی	مطالبــات	پیمانــکاران	بــرای	بلوکــه	
کــردن	تســهیالت	مالــک	در	بانکهــا	بــرای	تســویه	کامــل	بــا	
پیمانــکار	نیــز	گفــت:	ایــن	موضوعــات	قطعــا	خواهــد	افتــاد	و	
بــرای	پرداخــت	قســط	آخــر	تســهیالت	و	دریافــت	پایــان	کار	

بایــد	ایــن	تســویه	حســاب	انجــام	شــود.
خواجــه	ای	در	پایــان	بــا	تقدیــر	از	تمــام	عواملــی	کــه	در	امــر	
ــار	داشــت:	همــه	همــت	 بازســازی	مشــارکت	داشــتند،	اظه
کردنــد	و	دســت	بــه	دســت	هــم	دادنــد	تــا	بازســازی	ســرعت	
ــریع	ترین	 ــم	در	س ــد	و	امیدواری ــته	باش ــی	داش ــل	قبول قاب

ــم. زمــان	ممکــن	بتوانیــم	جشــن	بازســازی	را	بگیری
ــت	 ــه	گف ــی	ک ــود	وقت ــب	ب ــا	جال ــی	از	آنه ــای	یک صحبت	ه
ــه	ســاختند،	خودشــان	 ــرای	مــردم	خان ــی	کــه	ب »پیمانکاران
ــه	را	 ــق	فاجع ــی	عم ــن	یعن ــوند«	ای ــراب	ش ــد	خانه	خ دارن
ــرای	مســئوالن	اســتان	 دریابیــد،	ایــن	یــک	هشــدار	اســت	ب
ــع	 ــازها	و	رف ــر	ساخت	وس ــر	ام ــتری	ب ــارت	بیش ــا	نظ ــا	ب ت
مشــکالت	پیمانــکاران	اقــدام	عملــی	و	عاجلی	داشــته	باشــند.
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ــران اقتصاد ایـ

 قابلیت هــای بنــدری و ســاحلی اســتان 
ــارس  ــج ف ــا خلی ــواری ب ــهر و همج بوش
شــرایط خوبــی بــرای درآمدزایــی، ایجــاد 
اشــتغال و رونــق اقتصــادی کل کشــور 
ایجــاد کــرده اســت کــه بایــد از ایــن 

ــرد. ــتفاده ک ــی اس ــه خوب ــا ب ظرفیت ه

شـمال	تا	جنوب	اسـتان	بوشـهر	را	دریـا	محاصره	کرده	اسـت؛	
برخـورداری	از	۹۰۰	کیلومتـر	مـرز	دریایـی	بـا	خلیج	فـارس	
ظرفیتـی	بی	نظیـر	بـرای	اسـتان	بوشـهر	فراهـم	کـرده	کـه	

تاکنـون	به	خوبـی	از	آن	استفاده	نشـده	اسـت.
ــازی	 ــای	ممت ــا	و	فرصت	ه ــار	از	ظرفیت	ه ــارس	سرش خلیج	ف
ــرای	 ــر	آن	ب ــد	کیلومت ــا	چن ــا	تنه ــواری	ب ــه	هم	ج ــت	ک اس
ــی	اســتان	بوشــهر	 ــک	آرزو	اســت	ول بســیاری	از	کشــورها	ی
ــر	 ــج	بی	نظی ــن	خلی ــا	ای ــرز	ب ــر	م ــی	۹۰۰	کیلومت به	تنهای
ــح	 ــت	صحی ــا	مدیری ــت	ب ــه	می	توانس ــی	ک دارد.	ظرفیت	های
و	کارشناســی	شــده	موجــب	توســعه	در	ابعــاد	مختلــف	
ــروز	 ــاید	ام ــد	ش ــن	می	ش ــر	چنی ــه	اگ ــود	ک ــادی	ش اقتص
ــود. ــتغال	و	معیشــت	نب ــوم	اش ــن	مرزوب ــان	ای ــه	جوان دغدغ
امــروز	مدیریــت	ســواحل	کشــور	به	طورکلــی	دچــار	چالــش	
ــود	 جــدی	و	ضعــف	در	هماهنگی	هــای	بیــن	بخشــی	و	کمب

ــت. ــی	اس ــاخت	های	فیزیک زیرس
هرچنــد	در	ســال	های	اخیــر	اقدامــات	خوبــی	بــرای	اســتفاده	
ــی	 ــت	ول ــه	اس ــورت	گرفت ــارس	ص ــای	خلیج	ف از	ظرفیت	ه
هنــوز	تــا	رســیدن	بــه	وضعیــت	ایــده	آل	و	اســتفاده	از	همــه	
ــم. ــادی	داری ــیار	زی ــه	بس ــارس	فاصل ــای	خلیج	ف ظرفیت	ه
ــگری،	 ــه	گردش ــهر	در	عرص ــتان	بوش ــواحل	اس ــادر	و	س بن
تجــارت	و	بازرگانــی،	نفــت	و	گاز	و	پتروشــیمی،	بنــادر	و	
دریانــوردی،	ســاخت	و	تعمیــر	و	نگهــداری	ســازه	های	
ــی،	 ــل	دریای ــناور،	حمل	ونق ــر	ش ــاخت	و	تعمی ــی،	س دریای
دارای	 	... و	 آبزی	پــروری	 و	 صیــد	 واردات،	 و	 صــادرات	

ظرفیت	هــای	بی	شــماری	هســتند	کــه	به	اختصــار	ایــن	
مــوارد	را	بررســی	می	کنیــم.

زیرساخت تجارت دریایی 
تجــارت	در	اســتان	بوشــهر	قدمت	تاریخــی	دارد	و	در	گذشــته	
بــه	دلیــل	بــاال	بــودن	میــزان	صــادرات	و	واردات،	لقــب	دروازه	
ــن	 ــه	ای ــا	رســیدن	ب ــون	ت ــا	اکن ــران	را	داشــته	ام تجــارت	ای

ــر	و	بیشــتری	اســت. ــای	بهت ــد	فعالیت	ه ــوان	نیازمن عن
ــژه	ای	 ــگاه	وی ــی	از	جای ــه	بین	الملل ــی	در	عرص ــارت	دریای تج
ــی	 ــل	دریای ــل	حمل	ونق ــن	دلی ــه	همی ــت	ب ــوردار	اس برخ
عضــو	جدانشــدنی	و	جــزو	پارامترهــای	تأثیرگــذار	محســوب	
ــود	 ــاخت	های	الزم	وج ــر	زیرس ــوزه	اگ ــن	ح ــود.	در	ای می	ش
داشــته	باشــد	هزینــه	تجــارت	را	کاهــش	داده	و	از	اســتقبال	

ــود. بیشــتری	از	ســوی	تاجــران	برخــوردار	خواهــد	ب
وقتی	از	زیرسـاخت	های	موردنیـاز	برای	تجـارت	دریایی	حرف	
می	زنیـم،	منظورمان	ایجاد	شـرایطی	در	دریا	و	خشـکی	اسـت	
کـه	هـم	تـوان	عبـور	از	کانـال	بنـدر	و	پهلوگیری		کشـتی	های	
پهن	پیکـر	در	کنـار	سـاحل	فراهـم	شـود	و	هـم	در	خشـکی	
امکانـات	تخلیـه	و	بارگیری	فراهم	و	شـرایط	بـرای	حمل	ونقل	

کاال	بـه	مرکز	کشـور	ایجاد	شـود.
تعمیـق	کانـال	و	بهبـود	شـرایط	بنـدری	در	بوشـهر	بـرای	
پهلوگیری	کشـتی	های	بـزرگ	در	حال	انجام	اسـت	و	در	آینده	
نیز	بایـد	اقدامـات	بیشـتری	صورت	گیـرد	که	شـرایط	حضور	

کشـتی	های	بـزرگ	در	بنـدر	بوشـهر	فراهم	شـود.
ــات	 ــز	اقدام ــور	نی ــز	کش ــا	مرک ــدر	ت ــن	بن ــاط	بی ــرای	ارتب ب

ــد	 ــل	بای ــه	حمل	ونق ــه	در	زمین ــدر	و	چ ــه	در	بن ــی	چ اساس
ــدر	 ــه	بن ــی	ک ــات	مهم ــی	از	اقدام ــه	یک ــرد	ک ــورت	گی ص
ــد،	 ــل	می	کن ــور	متص ــز	کش ــه	مرک ــی	ب ــهر	را	به	خوب بوش

ــت. ــور	اس ــی	کش ــط	ریل ــه	خ ــهر	ب ــتان	بوش ــال	اس اتص
ــرای	 ــاز	ب ــه	بیشــتر	از	نی ــواردی	اســت	ک ــن	یکــی	از	م راه	آه
حمل	ونقــل	عمومــی	بــرای	رونــق	در	تجــارت	حائــز	اهمیــت	
ــاًل	 ــی	فع ــده	ول ــش	آغازش ــال	ها	پی ــه	س ــی	ک ــت؛	طرح اس
راکــد	اســت	و	همچنــان	تاریــخ	بهره	بــرداری	از	آن	مشــخص	

نیســت.
	

لزوم حذف موانع پیش روی تاجران
تجـار	و	بازرگانـان	یکـی	از	مهم	تریـن	راه	هـا	بـرای	تجـارت	
خـود	را	اسـتفاده	از	حمل	ونقـل	دریایـی	می	داننـد	و	بـا	توجـه	
بـه	نزدیکی	بوشـهر	به	کشـورهای	حـوزه	خلیج	فـارس	فرصت	
خوبـی	در	ایـن	حـوزه	فراهـم	اسـت	ولـی	بایـد	هزینه	هـای	

حمل	ونقـل	بـرای	تجـار	کاهـش	یابـد.
یکــی	از	فعــاالن	اقتصــادی	و	تجــارت	در	اســتان	بوشــهر	اظهار	
ــدد	و	 ــادر	متع ــورداری	از	بن ــا	برخ ــهر	ب ــتان	بوش ــت:	اس داش
ــت	 ــهر	دارای	قابلی ــدر	بوش ــم	بن ــای	مه ــژه	ظرفیت	ه به	وی

ــرای	تجــارت	دریایــی	اســت. بســیار	باالیــی	ب
ــی	از	 ــهر	یک ــرد:	بوش ــان	ک ــد	خاطرنش ــن	فرهمن عبدالرحم
ــه	در	 ــت	ک ــارت	اس ــرای	تج ــاال	ب ــیل	ب ــا	پتانس ــتان	ها	ب اس
صــورت	کاهــش	برخــی	بروکراســی	های	اداری	می	تــوان	
ســرمایه	گذاران	زیــادی	را	بــرای	فعالیت	هــای	تجــاری	

ــرد. ــذب	ک ج

ساحل و بندر بوشهر فرصتی بزرگ برای کشور/
نیازها شناسایی و تأمین شود

نساء کروندی
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ــران اقتصاد ایـ

ــکالت	و	 ــذف	مش ــرای	ح ــالش	ب ــزوم	ت ــر	ل ــه	ب وی	در	ادام
موانــع	پیــش	روی	تجــار	تأکیــد	و	عنــوان	کــرد:	مــا	بایــد	بــا	
تســهیل	گری	در	امــر	تجــارت	بتوانیــم	اســتان	بوشــهر	را	بــه	

ــم. ــته	بازگردانی ــرد	گذش ــگاه	منحصربه	ف جای
وی	افــزود:	حــذف	مالیــات	بــر	ارزش	افــزوده	در	منطقــه	ویــژه	
اقتصــادی	بوشــهر،	کاهــش	نــرخ	تعرفــه	شــرکت	های	فعــال،	
ــعه	 ــادرات	و	توس ــرای	ص ــدرو	ب ــناورهای	تن ــری	ش به	کارگی
ــاوه	 ــژه	گن ــف	اســتان	به	وی ــدری	در	شهرســتان	های	مختل بن
ــژه	ای	 ــر	وی ــد	تأثی ــه	می	توان ــی	اســت	ک ــه	فعالیت	های ازجمل

در	افزایــش	صــادرات	در	اســتان	داشــته	باشــد.

افزایش دو برابری ظرفیت بندر بوشهر
توســعه	 از	 دریانــوردی	 و	 بنــادر	 ســازمان	 مدیرعامــل	
ــت	 ــک	اولوی ــوان	ی ــهر	به	عن ــدری	در	بوش ــاخت	های	بن زیرس
ــا	تکمیــل	طرح	هــای	در	 ــاد	کــرد	و	اظهــار	داشــت:	ب مهــم	ی
دســت	اجــرا	ظرفیــت	تخلیــه	و	بارگیــری	بندر	بوشــهر	بــه	دو	

ــد. ــش	می	یاب ــر	افزای براب

محمــد	راســتاد	یکــی	از	مهم	تریــن	اقدامــات	در	اســتان	
بوشــهر	را	توســعه	مجتمــع	بنــدری	»نگیــن«	به	عنــوان	
ــن	 ــه	داد:	ای ــرد	و	ادام ــوان	ک ــهر	عن ــدر	بوش ــه	بن پس	کران
ــه	 ــت	ک ــاحت	اس ــار	مس ــدری	دارای	۴۵۰	هکت ــع	بن مجتم
ــتور	کار	 ــم	در	دس ــت	مه ــک	اولوی ــوان	ی ــل	آن	به	عن تکمی

ــت. اس
وی	بــا	اشــاره	بــه	اجــرای	ترمینــال	کانتینــری،	چندمنظــوره،	
ترمینــال	فلــه	ای	و	پایانــه	صادراتــی	مــواد	معدنــی	در	مجتمع	
ــال	 ــل	ترمین ــا	تکمی ــرد:	ب ــان	ک ــن	خاطرنش ــدری	نگی بن
کانتینــری	و	الیروبــی	و	افزایــش	عمــق	کانــال	شــرایط	
پهلوگیــری	کشــتی	های	بــزرگ	در	بوشــهر	فراهــم	می	شــود.
ــوردی	اضافــه	کــرد:	۱۵۰	 مدیرعامــل	ســازمان	بنــادر	و	دریان
ــعه	 ــرح	توس ــرای	ط ــور	اج ــار	به	منظ ــان	اعتب ــارد	توم میلی
ــش	عمــق	آن	و	 ــرای	افزای ــدر	بوشــهر	ب ــال	دسترســی	بن کان
پذیــرش	کشــتی	های	3۰	هــزار	تنــی	اختصــاص	یافتــه	

ــت. اس
ــزوده	 ــدی	و	دارای	ارزش	اف ــای	تولی ــعه	فعالیت	ه وی	از	توس
در	پس	کرانه	هــای	بنــدر	بوشــهر	به	عنــوان	دیگــر	اقــدام	
مدنظــر	نــام	بــرد	و	افــزود:	اقدامــات	الزم	بــرای	ایجــاد	
ــن	 ــز	در	ای ــی	نی ــواد	معدن ــه	صــادرات	م زیرســاخت	ها	و	پایان

بنــدر	انجــام	می	شــود.
راســتاد	از	تبدیــل	بنــدر	نگیــن	بــه	بنــدر	نســل	ســومی	خبــر	
داد	و	بیــان	کــرد:	افزایــش	بهــره	وری	بنــدری،	زمینــه	کاهــش	
ــازد	 ــم	می	س ــی	را	فراه ــل	دریای ــده	حمل	ونق ــه	تمام	ش هزین

تــا	رقابت	پذیــری	بهتــر	و	بیشــتری	در	بنــادر	ایجــاد	شــود.
ــهر	 ــدر	بوش ــعه	بن ــرای	توس ــی	ب ــق	خوب ــه	داد:	اف وی	ادام
طراحی	شــده	و	اقدامــات	خوبــی	در	آینــده	صــورت	می	گیــرد	

ــای	 ــمگیر	فعالیت	ه ــعه	چش ــاز	توس ــد	زمینه	س ــه	می	توان ک
بنــدری	در	بنــدر	بوشــهر	باشــد.

	
گردشگری دریایی مغفول مانده است

ــرای	 ــا	ب ــن	ظرفیت	ه ــی	از	مهم	تری ــی	یک ــگری	دریای گردش
کشــورهای	دارای	دریــا	و	ســاحل	شــناخته	می	شــود.	اســتان	
بوشــهر	بــا	دارا	بــودن	ســاحل	زیبــا	و	طوالنــی	بــا	خلیج	فــارس	
بیشــترین	طــول	نــوار	ســاحلی	را	دارد	کــه	متأســفانه	تاکنــون	
ــته	 ــی	داش ــره	کاف ــدادادی	به ــت	خ ــن	ظرفی ــته	از	ای نتوانس

باشــد.
یکــی	از	صنایــع	مهمــی	کــه	در	جهــان	در	حــال	رشــد	
اســت،	صنعــت	گردشــگری	دریایــی	اســت.	تورهــای	
گــردش	دریایــی،	تفریح	هــا	و	ورزش	هــای	آبــی	و	دیگــر	
ــه	 ــت	ک ــواردی	اس ــاحل	از	م ــا	س ــط	ب ــرگرمی	های	مرتب س
کشــورها	تــالش	می	کننــد	بــا	دارا	بــودن	هــر	میــزان	ســاحل	
از	آن،	بــرای	گســترش	صنعــت	گردشــگری	اســتفاده	کننــد.
اســتان	بوشــهر	دارای	ســواحل	بســیار	زیبایــی	اســت	کــه	از	

شــمال	تــا	جنــوب	اســتان	گســتردگی	دارد	ولــی	اغلــب	ایــن	
ســواحل	بالاســتفاده	مانــده	و	اســتفاده	مناســبی	بــرای	اجرای	

ــی	از	آن	نشــده	اســت. طرح	هــای	گردشــگری	دریای
ســرمایه	گذاری	در	حــوزه	صنعــت	گردشــگری	و	ایجــاد	
ــب	 ــا	موج ــتان	نه	تنه ــت	در	اس ــن	صنع ــاخت	های	ای زیرس
رونــق	اقتصــادی	و	ورود	توریســت	بــه	بوشــهر	می	شــود	بلکــه	
ــق	در	زمینــه	کســب	وکار	نیــز	 موجــب	ایجــاد	اشــتغال	و	رون

ــد	شــد. خواه

نقشه راه رونق گردشگری دریایی تدوین شود
ــهر	 ــتان	بوش ــگری	در	اس ــوزه	گردش ــاالن	در	ح ــی	از	فع یک
ــهر	 ــتان	بوش ــای	اس ــواحل	و	دری ــد	از	س ــت:	بای ــار	داش اظه
اســتفاده	مناســبی	بــرای	توســعه	گردشــگری	دریایــی	صورت	

ــرد. گی
ــوزه	 ــق	در	ح ــاد	رون ــرای	ایج ــرد:	ب ــان	ک ــی	بی ــاد	غالم فره
ــد	 ــف	مانن ــای	مختل ــکاری	نهاده ــگری	هم ــت	گردش صنع
محیط	زیســت،	شــهرداری	ها،	میــراث	فرهنگــی،	بنــادر	و	
دریانــوردی	و	منابــع	طبیعــی	نیــاز	اســت	تــا	در	زمــان	اجــرا	
بــا	مشــکل	عــدم	هماهنگــی	و	اعتراض	هــای	مختلــف	روبــرو	

ــود. نش
وی	افــزود:	همچنیــن	بایــد	یــک	ســند	و	یا	نقشــه	راه	توســعه	
ــن	 ــر	ای ــه	در	غی ــد	چراک ــته	باش ــود	داش ــوزه	وج ــن	ح در	ای
صــورت	کارهــا	یــا	بــدون	بازدهــی	و	یــا	مــوازی	کاری	خواهــد	

ــود. ب
وی	عنــوان	کــرد:	می	توانیــم	بــا	اصــالح	شــیوه	های	نادرســت	
گذشــته	و	اجــرای	برنامه	هــای	منســجم	در	ایــن	راســتا	
ــوده	و	باعــث	جــان	گرفتــن	ایــن	صنعــت	 یاری	رســان	هــم	ب

ــور	 ــتان	و	کش ــطح	اس ــادی	در	س ــد	اقتص ــتان	و	رش در	اس
ــویم. ش

	
توسعه گردشگری دریایی در استان

ــگری	 ــعه	گردش ــر	توس ــژه	ای	ب ــد	وی ــهر	تأکی ــتاندار	بوش اس
دریایی	در	اســتان	بوشــهر	دارد	و	همــواره	یکــی	از	قابلیت	های	
ــا	خلیج	فــارس	را	 ــه	هم	جــواری	ب ــا	توجــه	ب اســتان	بوشــهر	ب

ظرفیت	هــای	بنــدری	می	دانــد.
عبدالکریــم	گراونــد	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	بــا	اســتفاده	از	دریــا	
ــعه	 ــتای	توس ــت	در	راس ــن	ظرفی ــوان	از	ای ــاحل	می	ت و	س
ــرد،	 ــتفاده	ک ــادی	اس ــق	اقتص ــتغال	و	رون ــی،	اش کارآفرین
ــای	 ــن	محوره ــی	از	مهم	تری ــی	یک ــزود:	گردشــگری	دریای اف

ــهر	اســت. ــتان	بوش ــعه	اس توس
ــه	برخــورداری	از	شــرایط	 ــه	در	زمین ــه	اینک ــان	ب ــا	اذع وی	ب
ــود	 ــی	وج ــی	کمبودهای ــگری	دریای ــر	گردش ــب	از	نظ مناس
ــی	در	 ــگری	دریای ــاخت	های	گردش ــرد:	زیرس ــه	ک دارد،	اضاف
ــردم	اســتان	و	 ــای	م ــد	پاســخگوی	نیازه اســتان	بوشــهر	بای

کشــور	باشــد.
اینکــه	اســتان	بوشــهر	دارای	 گراونــد	بــا	اشــاره	بــه	
گردشــگری	 صنعــت	 حــوزه	 در	 زیــادی	 ظرفیت	هــای	
ــی	 ــش	یک ــن	بخ ــعه	ای ــرد:	توس ــح	ک ــت،	تصری ــی	اس دریای
ــالش	 ــت	و	ت ــهر	اس ــتان	بوش ــا	در	اس ــم	م ــای	مه از	برنامه	ه
می	شــود	ایــن	توســعه	به	صــورت	متــوازن	و	در	همــه	

شهرســتان	های	ســاحلی	اســتان	انجــام	شــود.

ــعه  ــی در توس ــش خصوص ــت بخ ــتفاده از ظرفی اس
ــی ــگری دریای گردش

ــگری	 ــتی	و	گردش ــی،	صنایع	دس ــراث	فرهنگ ــرکل	می مدی
ــای	 ــواحل	و	دری ــت	س ــه	ظرفی ــاره	ب ــا	اش ــهر	ب ــتان	بوش اس
ــرد:	 ــان	ک ــارس،	بی ــا	خلیج	ف ــواری	ب ــهر	و	هم	ج ــتان	بوش اس
موقعیــت	جغرافیایــی	اســتان	بوشــهر	ظرفیت	هــای	باالیــی	را	
در	زمینــه	گردشــگری	دریایــی	ایجــاد	کــرده	اســت	کــه	بایــد	

ــوب	اســتفاده	شــود. ــه	نحــو	مطل ــا	ب ــن	ظرفیت	ه از	ای
ناصــر	امیــرزاده	بــا	بیــان	اینکــه	بخــش	خصوصــی	می	توانــد	
نقــش	مؤثــری	در	توســعه	ایــن	حــوزه	داشــته	باشــد،	
افــزود:	اکنــون	طرح	هــای	گردشــگری	دریایــی	و	ایجــاد	
دهکده	هــای	ســاحلی	در	شهرســتان	های	بوشــهر،	عســلویه،	
تنگســتان،	کنــگان،	دیلــم	و	گنــاوه	تهیه	شــده	کــه	بــا	
ــد	 ــرا	خواه ــی	اج ــش	خصوص ــای	بخ ــتفاده	از	ظرفیت	ه اس

ــد. ش
وی	بــا	اشــاره	بــه	وضعیــت	آب	و	هوایــی	اســتان	بوشــهر	بیــان	
کــرد:	اســتان	بوشــهر	بــا	توجــه	بــه	وضعیــت	آب	وهوا،	هشــت	

مــاه	در	ســال	را	می	توانــد	میزبــان	گردشــگران	باشــند.
ــهر	 ــتان	بوش ــگری	اس ــی	و	گردش ــراث	فرهنگ ــرکل	می مدی
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ــران اقتصاد ایـ

بیــان	کــرد:	ســواحل	بکــر	و	تاریخــی	در	اســتان	نشــان	دهنده	
ــگری	 ــای	گردش ــوده	و	از	ظرفیت	ه ــتان	ب ــن	اس ــت	ای قدم

ــت. اس
امیــرزاده	بــا	عنــوان	اینکــه	از	ســرمایه	گذاری	بخــش	
خصوصــی	در	حــوزه	گردشــگری	دریایــی	حمایــت	می	کنیم،	
افــزود:	برنامه	هــای	توســعه	مختلفــی	در	ایــن	زمینــه	در	

اســتان	تدوین	شــده	اســت.
ــرمایه	گذاری	 ــا	س ــه	ب ــکار	کشــتی	تفریحــی	ک ــاز	ب وی	از	آغ
ــعه	 ــت:	توس ــر	داد	و	گف ــده	خب ــی	ساخته	ش بخــش	خصوص
در	ایــن	بخــش	موجــب	اشــتغال	و	تبدیــل	اســتان	بوشــهر	بــه	

ــود.	 ــی	می	ش ــگری	دریای ــب	گردش قط
گردشـگری	دریایـی	یکـی	از	پردرآمدتریـن	شـاخه	صنعـت	
گردشـگری	اسـت	که	در	اسـتان	به	آن	بی	توجهی	شـده	است،	
چراکه	در	کشـورهای	دیگـر	با	دارا	بـودن	حداقل	نوار	سـاحلی	
شـاهد	هسـتیم	کـه	سـاالنه	میلیون	هـا	توریسـت	بـه	دلیـل	
وجود	زیرسـاخت	های	مناسـب	جذب	شـده	و	موجـب	رونق	در	

کسـب	وکار	و	اقتصـاد	می	شـوند.

آبزی پروری در خلیج فارس توسعه یابد
ــای	 ــر	ظرفیت	ه ــان	از	دیگ ــرورش	آبزی ــادی	و	پ ــد	و	صی صی
ــز	 ــهر	نی ــتان	بوش ــه	اس ــت	ک ــاحلی	اس ــق	س ــم	مناط مه

به	خوبــی	از	ایــن	ظرفیت	هــا	بهــره	می	بــرد.
ــتفاده	از	 ــا	اس ــتان	بوشــهر	ب ــاد	در	اس ــزار	صی ــش	از	۱۰	ه بی
ــی	و	 ــد	ماه ــه	صی ــاله	ب ــزرگ	هرس ــک	و	ب ــناورهای	کوچ ش
ــه	 ــد	و	ب ــارس	می	پردازن ــان	در	خلیج	ف ــر	آبزی ــو	و	دیگ میگ
گفتــه	معــاون	شــیالت	اســتان	بوشــهر،	ســاالنه	افزون	بــر	۶۰	
هــزار	تــن	انــواع	آبزیــان	توســط	صیــادان	اســتان	صیــد	و	بــه	

ــود. ــه	می	ش ــازار	عرض ب
ــتان	 ــیالتی	اس ــت	ش ــا	ظرفی ــادی	تنه ــد	و	صی ــه	صی البت
بوشــهر	و	خلیج	فــارس	نیســت	و	برنامه	هــای	دیگــر	همچــون	
آبزی	پــروری	نیــز	در	دســتور	کار	اســت	و	تاکنــون	در	زمینــه	
پــرورش	میگــو	کارهــای	بســیار	خوبــی	صــورت	گرفته	اســت.
ــور	 ــوی	کش ــرورش	میگ ــب	پ ــوان	قط ــهر	به	عن ــتان	بوش اس
شناخته	شــده	و	چیــزی	حــدود	۶۰	درصــد	از	میگــوی	
پرورشــی	کشــور	در	ایــن	اســتان	تولیــد	می	شــود	ولــی	
ــرورش	ماهــی	در	اســتان	 ــرای	توســعه	پ ــی	ب تاکنــون	به	خوب

ــت. ــده	اس ــالش	نش ت
طرح	هایــی	بــرای	پــرورش	ماهــی	در	قفــس	در	چنــد	نقطــه	
اســتان	آغازشــده	اســت	ولــی	این	هــا	تنها	بخــش	کوچکــی	از	
ظرفیــت	خلیج	فــارس	اســت	و	بایــد	بــا	توســعه	ایــن	طرح	هــا	
ــارس	 ــی	در	خلیج	ف ــد	و	درآمدزای ــه	اشــتغال	زایی	و	تولی زمین

ــد. بیش	ازپیــش	گســترش	یاب
	

افزایش پرورش آبزیان در استان
مدیــرکل	شــیالت	اســتان	بوشــهر	بــا	اشــاره	بــه	ظرفیت	هــای	
بی	نظیــر	اســتان	بوشــهر	در	تولیــد	و	پــرورش	آبزیــان	اظهــار	
ــرورش	 ــرمایه	گذاری	در	پ ــبی	از	س ــت	مناس ــت:	حمای داش

ــت. ــم	داش ــو	خواهی ــی	و	میگ ــژه	ماه ــان	به	وی آبزی
ــرورش	 ــه	اجــرای	طــرح	پ ــا	اشــاره	ب ــودی	ب عباســعلی	زنده	ب
میگــو	در	پنــج	هــزار	هکتــار	اراضــی	ســاحلی	اســتان	بوشــهر	
ــی	می	شــود	امســال	حــدود	۱۷	 ــرد:	پیش	بین خاطرنشــان	ک
ــت	 ــهر	برداش ــتان	بوش ــتخرهای	اس ــو	از	اس ــن	میگ ــزار	ت ه

شــود.
ــه	شناســایی	 ــا	اشــاره	ب ــرکل	شــیالت	اســتان	بوشــهر	ب مدی
و	تدویــن	طرح	هــای	ســرمایه	گذاری	پــرورش	ماهــی	در	
ــرد:	بیــش	از	۱۰۰	 ــه	ک ــذاران،	اضاف ــرای	ســرمایه	گ قفــس	ب
ــرورش	 ــروژه	پ ــارکت	در	پ ــرای	مش ــون	ب ــرمایه	گذار	تاکن س
ماهــی	در	قفــس	در	اســتان	بوشــهر	اعــالم	آمادگــی	کرده	انــد.
ــروری	 ــای	آبزی	پ ــرای	طرح	ه ــه	اج ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش وی	ب
زمینه	ســاز	توســعه	اشــتغال	در	ســطح	اســتان	خواهــد	بــود،	
ــرورش	ماهــی	در	 ــان	برنامــه	ششــم	توســعه	پ ــا	پای گفــت:	ت
ــد	رســید. ــن	خواه ــزار	ت ــه	2۰	ه ــس	اســتان	بوشــهر	ب قف

ــتیبان	 ــهرک	پش ــج	ش ــاد	پن ــه	ایج ــاره	ب ــا	اش ــودی	ب زنده	ب
ــت	 ــرای	مدیری ــهر	ب ــتان	بوش ــروری	در	اس ــای	آبزی	پ طرح	ه
و	ارائــه	خدمــات	بــه	ســرمایه	گذاران	ادامــه	داد:	ســود	و	نــرخ	
تســهیالت	اعتبــاری	بــه	پــرورش	ماهــی	در	قفــس	در	مناطق	

روســتایی	و	مــرزی	کمتــر	از	دیگــر	نقــاط	اســت.

ظرفیت باالی بوشهر در سازه های دریایی
یکــی	از	مهم	تریــن	ظرفیت	هــای	اســتان	بوشــهر	را	می	تــوان	
ــات	در	 ــه	خدم ــی	و	ارائ ــازه	های	دریای ــعه	س ــاخت	و	توس س
ــر	 ــال	های	اخی ــه	در	س ــرد	به	طوری	ک ــوان	ک ــوزه	عن ــن	ح ای
شــاهد	توســعه	ســاخت	ســکوهای	پــارس	جنوبــی	در	بوشــهر	

هســتیم.
چنــد	ســالی	بــود	کــه	فعالیت	هــای	کشتی	ســازی	و	ســاخت	
ــود	 ــده	ب ــرو	ش ــود	روب ــا	رک ــهر	ب ــی	در	بوش ــازه	های	دریای س
ــی	در	 ــای	دریای ــه	فعالیت	ه ــه	عرص ــپاه	ب ــا	ورود	س ــی	ب ول
ــن	حــوزه	هســتیم. ــق	گســترده	ای	در	ای بوشــهر	شــاهد	رون
بــه	گفتــه	مدیــر	منطقــه	جنــوب	شــرکت	صنعتــی	دریایــی	
ــن	 ــی	در	ای ــارس	جنوب ــران	صــدرا،	ســاخت	۱۰	ســکوی	پ ای
شــرکت	در	حــال	انجــام	اســت	و	شــرکت	صــدرا	ســکوهای	
گازی	فازهــای	۱3،	۱۴	و	22	تــا	23	پــارس	جنوبــی	را	

می	ســازد.
ــر	 ــز	از	دیگ ــزرگ	و	کوچــک	نی ــناورهای	ب ــاخت	ش ــه	س البت
ــت	 ــا	حمای ــد	ب ــه	بای ــهر	اســت	ک ــتان	بوش ــای	اس ظرفیت	ه
مناســب	از	ایــن	بخــش	زمینــه	توســعه	هرچــه	بیشــتر	صنایع	

دریایــی	در	اســتان	فراهــم	شــود.
	

توسعه صنایع کشتی سازی در بوشهر
اســتان	 و	تجــارت	 رئیــس	ســازمان	صنعــت،	معــدن	
ــته	 ــار	داش ــوع	اظه ــن	موض ــورد	ای ــن	در	م ــهر	پیش	ازای بوش
اســت:	شــرکت	های	شناورســازی	مســتقر	در	اســتان	بــا	
ــواع	 ــاخت	ان ــر	و	س ــه	تعمی ــف	در	زمین ــای	مختل ظرفیت	ه
شــناورها،	توانســته	اســت	بیــش	از	ســه	هــزار	نفــر	را	مشــغول	

ــد. ــت	کن ــه	فعالی ب
ســید	حســین	حســینی	محمــدی	ابــراز	امیــدواری	کــرده	که	
ــدوق	 ــی	صن ــت	های	حمایت ــژه	و	سیاس ــای	وی ــا	کمک	ه ب
ــع	دریایــی	نظیــر	تســهیالت	ســاخت	شــناور،	 توســعه	صنای
تعمیــرات	شــناور،	ســرمایه	در	گــردش،	تســهیالت	کارمــزد	
ــده	 ــی	در	آین ــعه	مطلوب ــد	و	توس ــاهد	رش ــه،	ش ضمانت	نام
ــد	و	 ــی،	تولی ــاد	مقاومت ــال	»اقتص ــا	س ــتا	ب ــک	هم	راس نزدی

اشــتغال«	باشــیم.
ــوان	 ــازی	به	عن ــت	کشتی	س ــه	صنع ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش وی	ب
یکــی	از	صنایــع	اســتراتژیک	عامــل	توســعه	و	رشــد	صنایــع	
جانبــی	مختلف	اســت	عنــوان	کــرد:	اســتان	بوشــهر	در	بخش	
شناورســازی	دارای	ظرفیت	هــا	و	مزیت	هــای	بالفعلــی	اســت	
کــه	می	تــوان	بــا	برنامه	ریــزی	و	سیاســت	گذاری	مــدون	

ــرد. ــی	ایجــاد	ک اشــتغال	قابل	توجه

توسعه چشمگیر صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
ــرژی	کشــور	محســوب	می	شــود	و	 اســتان	بوشــهر	قطــب	ان
ــن	اســتان	 ــی	در	ای ــت	و	گاز	و	پتروشــیمی	به	خوب ــع	نف صنای
ــر	 ــژه	ای	ب ــه	وی ــه	تکی ــی	ک ــت؛	صنایع ــترش	یافته	اس گس

ــد. ــا	دارن ــای	دری ــتفاده	از	ظرفیت	ه اس
در	عمــق	خلیج	فــارس	 پــارس	جنوبــی	 گازی	 میــدان	
ــاحل	 ــه	س ــری	ب ــه	۱۰۰	کیلومت ــط	لول ــا	خ ــه	و	ب قرارگرفت
ــق	 ــال	از	طری ــا	انتق ــز	ب ــران	نی ــت	ای ــود	و	نف ــل	می	ش منتق
ــره	خــارگ	منتقل	شــده	و	از	آنجــا	 ــه	جزی خطــوط	دریایــی	ب

صــادر	می	شــود.
ســاحل	و	بنــدر	بوشــهر	ظرفیــت	بی	نظیــری	اســت	کــه	بایــد	
ــع	و	داشــته	های	آن	در	بخش	هــای	مختلــف	 ــی	از	مناب به	خوب
بهــره	بــرد	تــا	شــاهد	توســعه	اشــتغال	زایی،	کســب	درآمــد	و	

رونــق	اقتصــادی	باشــیم.
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اجــرای طــرح شــتابگر ملــی یــا »چشــمه 
ضمــن  قزویــن  اســتان  در  نــور« 
ــی  ــب علم ــه قط ــتان ب ــن اس ــل ای تبدی
در خاورمیانــه، زمینــه جــذب هــزاران 
دانشــمند را فراهــم و از فــرار مغزهــا 

می کنــد. جلوگیــری 

طــرح شــتابگر ملــی« به عنــوان یکــی از بزرگ تریــن 
طرح هــای علمــی کشــور در مجموعــه ای بــه نــام »چشــمه 

ــن در حــال اجراســت. ــور« در شــمال شــهر قزوی ن
ــی  ــزرگ علم ــگاه ب ــک آزمایش ــوان ی ــی به عن ــتابگر مل ش
بــا تمرکــز بــر روی پرتوهــای ســیکلوترون)پرتوهای 
ــات  ــرای اجــرای تحقیق ــوری بســیار درخشــنده( راه را ب ن
در رشــته های مختلــف همــوار می ســازد و حوزه هــای 
الکترونیــک،  شــیمی،  فیزیــک،  پزشــکی،  مختلــف 
ــی  کشــاورزی، داروســازی و صنعــت در طــرح شــتابگر مل

ــد. ــعه می یابن توس
ــران«  ــور ای ــروژه »چشــمه ن متخصصــان و دانشــمندان، پ
ــان  ــرژی3GeV، جری ــا ان ــنکروترون ب ــتابگر س ــک ش را ی
۴۰۰mA و گســیلندگی ۰.۴۷nmrad معرفــی می کننــد 
کــه محیــط حلقــه انبــارش ۵2۸m بــوده و انتظــار مــی رود 
کــه ســاخت ماشــین آن تــا ســال 2۰2۵ در شــهر قزویــن 

بــه پایــان برســد.
ــده،  ــتابگرهای پیچی ــی از ش ــع بزرگ ــرح، مجتم ــن ط ای
ــوع اســت کــه در  ــی و آزمایشــگاه های متن ابزارهــای تجرب
ــیدن  ــرای رس ــی ب ــه اصل ــروی محرک ــده نی ــای آین دهه ه
بــه اهــداف علمــی و مهندســی مهــم کشــور خواهــد بــود.
ایــن طــرح ملــی اولیــن تســهیالت آزمایشــگاهی در 
مقیــاس بــزرگ بــرای پژوهش هــای بین رشــته ای در 

ایــران اســت و انتظــار می رود پــس از تأســیس آزمایشــگاه، 
ــگاه  ــن آزمایش ــق از ای ــمند و محق ــزاران دانش ــاالنه ه س

ــد. ــتفاده کنن ــود اس ــات خ ــی در تحقیق مل

ــم و  ــب عل ــه قط ــل ب ــیر تبدی ــن، در مس قزوی
ــاوری فن

صفــر لــک مدیــر اجرایــی طــرح شــتابگر ملــی کــه تــالش 
مســتمری را بــرای عملیاتــی شــدن ایــن کار بــزرگ انجــام 
ــر  ــران در اواخ ــی ای ــتابگر مل ــرح ش ــت: ط ــت گف داده اس
ــا تشــکیل کمیتــه اجرایــی طــرح  ــدا ب ســال ۱3۸۸ در ابت
ــورت هایی  ــات و مش ــرد. مطالع ــاز ک ــود را آغ ــت خ فعالی
کــه در کمیتــه اجرایــی طــرح در ســال ۱3۸۹ انجــام شــد، 
ــوم  ــه در عل ــی ک ــات متنوع ــل تحقیق ــه دلی ــان داد ب نش
ــرون،  ــنکروترون الکت ــتابگر س ــام داد، ش ــوان انج روز می ت
بهتریــن گزینــه به عنــوان شــتابگر ملــی در کشــور خواهــد 
بــود ازایــن رو شــتابگر ســنکروترون الکتــرون کــه به وســیله 
ــاد و در  ــا شــدت بســیار زی ــی ب ــوان باریکــه فوتون آن می ت
محــدوده طول مــوج مادون قرمــز تــا اشــعه X ســخت 
تولیــد کــرد به عنــوان شــتابگر ملــی ایــران انتخــاب شــد.

ــی  ــش فوتون ــل تاب ــه دلی ــتابگر ب ــن ش ــه داد: ای وی  ادام
شــدیدی کــه در آن تولیــد می شــود »چشــمه  نــور« 
نامیــده می شــود بــر همیــن اســاس بــا تشــکیل گروه هــای 
مختلــف علمــی، فنــی و تخصصــی، فعالیت هــای مطالعاتــی 
و انجــام طراحی هــای اولیــه و مفهومــی طــرح، آغــاز شــد.

هــدف اصلــی ایــن طــرح ملــی، ایجــاد اولیــن آزمایشــگاه 
ــاوری و  ــو فن ــات نان ــام تحقیق ــرای انج ــزرگ ب ــاس ب مقی
ــی  ــای فن ــع نیازه ــران و رف ــته ای در ای ــات بین رش مطالع
ــات  ــز اثب ــان کشــور و نی و تخصصــی دانشــمندان و محقق
ــنکروترون  ــتابگر س ــاخت ش ــا س ــران ب ــی ای ــدرت علم ق
به عنــوان اولیــن و برتریــن کشــور در زمینــه علــوم، 

پژوهــش و فنــاوری در خاورمیانــه و کســب جایــگاه 
شایســته در جهــان اســت.

ــرای  ــافات ب ــور اکتش ــوان موت ــتابگر به عن ــتفاده از ش اس
ــن  ــور و تأمی ــد کش ــان کارآم ــجویان و محقق ــذب دانش ج
محیــط و تســهیالت آزمایشــگاهی مناســب بــرای آن هــا و 
ــی  ــور ضرورت ــا از کش ــرار مغزه ــری از ف ــت جلوگی در نهای
ــبت  ــوان نس ــان می ت ــن می ــت و در ای ــر اس اجتناب ناپذی
بــه ارائــه و صــدور خدمــات پژوهشــی و تجربــی بــه ســایر 
ــز  ــا نی ــان و دانشــمندان آن ه ــه و محقق کشــورهای منطق

ــرد.     ــدام ک اق

فعالیت ها و پیشرفت های طرح
هم اکنــون و در شــروع فعالیــت طــرح، فیزیکدانــان و 
ــتقیم  ــور مس ــف به ط ــای مختل ــا تخصص ه ــان ب مهندس
ــه کار هســتند.  ــای تخصصــی طــرح مشــغول ب در گروه ه
همچنیــن حــدود 2۰۰ دانشــمند، محقــق و اســتاد از 
دانشــگاه ها و مراکــز مختلــف علمــی کشــور و جهــان 
مســتقیم  به طــور  متعــدد  صنعتــی  شــرکت های  و 
و غیرمســتقیم در ایــن طــرح مشــارکت و همــکاری 

می کننــد.
ــی و خارجــی  ــای داخل ــس از آموزش ه ــی پ ــای فن گروه ه
بخش هــای  و  ســنکروترون  اولیــه   طراحی هــای  الزم، 
ــای آزمایشــی را  ــن ســاخت نمونه ه ــف آن و همچنی مختل
ــه برنامــه زمان بنــدی و  ــا توجــه ب ــان رســانده اند. ب ــه پای ب
ســاختار فعالیت هــای طــرح، طراحــی مفهومــی بــا نظــارت 
مشــاوران فنــی  داخلــی و بین المللــی طــرح، تکمیل شــده 
کــه گــزارش آن در اختیــار اعضــای شــورای راهبــری طــرح 

جهــت بررســی و تائیــد قــرار گرفتــه اســت.
قطعــات  از   )proyotype( نمونه هایــی  همچنیــن 
الکترومغناطیس هــای  شــامل  شــتابگر  تجهیــزات  و 

ظرفیت های علمی»شتابگر ملی« در خاورمیانه

محمدرضا 
جباری
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چهارقطبــی،  و  دوقطبــی   )Magnets(
منابــع   ،)RF( رادیویــی  بســامد  تقویت کننده هــای 
تغذیــه )Power supply( و ســایر قطعــات و تجهیــزات 
موردنیــاز، طراحــی و ساخته شــده و مــورد آزمایــش 

نــد. رگرفته ا ا قر
بســیاری از محققــان ایرانــی مرتبــط بــا تحقیقــات 
ســنکروترون کــه در ایــران یــا کشــورهای دیگر مشــغول به 
تحقیــق هســتند، از طریــق برگــزاری دوره هــا، کارگاه هــا و 
ســمینارهای آموزشــی شناسایی شــده و اطالعــات مربــوط 
ــا  ــاز آن ه ــزات موردنی ــا و تجهی ــات، نیازمندی ه ــه تحقیق ب

جمــع آوری شــده اســت.
ــاخت  ــال س ــی در ح ــای تخصص ــر گروه ه ــال حاض در ح
نمونه هایــی از قطعــات و تجهیــزات شــتابگر هســتند کــه از 
ــی  ــس رادیوی ــده  فرکان ــه تقویت کنن ــوان ب ــه می ت آن جمل
سیســتم   شــتاب دهنده،  کاواک  حالت جامــد،  پرتــوان 
کنتــرل الکترونیکــی بســامد رادیویــی، چنــد نمونــه  منبــع 
ــه  ــای حلق ــرای الکترومغناطیس ه ــدار ب ــه  بســیار پای تغذی
انبــارش، ســاخت الکترومغناطیس هــای دوقطبــی و چهــار 
ــده   ــه  نگه دارن ــه همــراه پای ــرای حلقــه  انبــارش ب قطبــی ب
ــدان  ــت می ــدت و کیفی ــری  ش ــتم اندازه گی ــا، سیس آن ه
ــری  ــای اندازه گی ــا، ابزاره ــی الکترومغناطیس ه مغناطیس

ــپ  ــأ و پم ــای خ ــی، اتاقک ه ــه الکترون ــخصات باریک مش
ــرد. ــاره ک ــاال اش ــیار ب ــأ بس ــد خ ــرای تولی ــی ب یون

مدیــر ارشــد طــرح چشــمه نــور ایــران: فــاز اول 
طــرح ۵۰ میلیــارد تومــان هزینــه دارد

جــواد رحیقــی مدیــر ارشــد طــرح چشــمه نــور در خصوص 
اهمیــت اجــرای ایــن طــرح اظهــار داشــت: طــرح چشــمه 
ــور مراحــل مقدماتــی و میانــی خــود را طــی کــرده و در  ن
ــه ای  ــم حرف ــک تی ــدیم ی ــق ش ــته موف ــال گذش ــد س چن
را گــرد هــم جمــع کنیــم و مقدمــات اجــرای ایــن طــرح 
کــه بــرای کشــور حیاتــی بــوده آماده شــده و امیدواریــم بــا 

تزریــق منابــع مالــی آن را انجــام دهیــم.
رحیقــی تصریــح کــرد: ایــن پــروژه بســتر جهــش علمــی 
کشــور را فراهــم کــرده و از مهاجــرت و فــرار مغزهــا 
ــادی و  ــه اقتص ــت بنی ــد و موجــب تقوی ــری می کن جلوگی

ــود. ــم می ش ــور ه ــی کش علم
وی در خصــوص اهمیــت اجــرای ایــن طــرح گفــت: 
چشــمه نــور به عنــوان طرحــی ملــی و تأثیرگــذار در 
صــورت تکمیــل شــدن ســاالنه چنــد هــزار بازدیدکننــده 
ــای  ــه نیازه ــه هم ــت و ب ــد داش ــتفاده کننده خواه و اس

علمــی کشــور پاســخ می دهــد.

ــعه  ــرد: توس ــان ک ــور بی ــمه ن ــرح چش ــد ط ــر ارش مدی
کشــور در حوزه هــای اجتماعــی و صنعتــی، نیازمنــد 
ــل  ــکاری را ح ــم بی ــر بتوانی ــت و اگ ــی اس ــرفت علم پیش
کنیــم آســیب های اجتماعــی کــم می شــود و چشــمه 
ــان  ــرای جوان ــدار ب ــور گام مهمــی در ایجــاد اشــتغال پای ن

تحصیل کــرده و اندیشــمندان اســت.
وی اضافــه کــرد: ایــن طــرح در مرحلــه طراحــی بــه اعتبــار 
کمــی نیــاز دارد امــا در مراحــل بعــدی نیازمنــد اعتبــارات 
بیشــتری اســت تــا بتوانیــم قطعــات و تجهیــزات موردنیــاز 

را تأمیــن کنیــم.

مســئوالن کشــوری و اســتانی اعتبــارات طــرح را 
تامیــن کننــد

مدیـر ارشـد طـرح چشـمه نـور یـادآور شـد: رونـد اجـرای 
پـروژه کمـی کند شـده و ایـن موضوع مـا را نگـران می کند 
لـذا مسـئوالن بایـد تصمیـم بگیرنـد تا تزریـق منابـع مالی 

خوبـی را انجـام دهنـد تـا فعالیت هـا شـتاب گیرد.
رحیقــی اضافــه کــرد: ســرعت اجــرا آن قــدر پاییــن 
ــته و  ــان را خس ــا و کارشناس ــت م ــن اس ــه ممک ــده ک آم
ــر  ــال حاض ــه در ح ــر اینک ــد و از آن مهم ت ــزه کن بی انگی
ــی در  ــای طالی ــا فرصت ه ــکاران م ــدادی از هم ــرای تع ب

خــارج از کشــور ایجادشــده کــه ممکــن اســت اگــر رونــد 
ــرک  ــروژه را ت ــی شــود کارشناســان پ ــی طوالن ــرا خیل اج

. کننــد
صفــر لــک مجــری طــرح گفــت: ســال ۸۸ در ســطح ملــی 
تصمیــم مهمــی گرفتــه شــد تــا ایــران بــرای دســتیابی بــه 
فنــاوری روز جهــان اجــرای طــرح شــتابگر ملــی را کلیــد 
بزنــد کــه قزویــن بــه دلیــل موقعیــت مناســب جغرافیایــی 
ــی و  ــز علم ــزرگ و مراک ــگاه های ب ــا دانش ــواری ب و هم ج

تحقیقاتــی بــرای اســتقرار »چشــمه نــور« انتخــاب شــد.
لــک اضافــه کــرد: توســعه علمــی کشــور نیازمنــد 
ــا  ــش دنیاســت ت ــای دان ــی در مرزه ــگاه های بزرگ آزمایش
ــالمت و  ــوزه س ــن در ح ــای بنیادی ــه فناوری ه ــم ب بتوانی
پزشــکی و مــواد ویــژه تخصصــی دســت یابیــم کــه تحقــق 
ــوژی  ــو و بیوتکنول ــژه ای در نان ــات وی ــه امکان ــر  ب ــن ام ای
نیــاز داشــت کــه در بســیاری از کشــورهای منطقــه وجــود 

ــت. نداش
ایــن کارشــناس علمــی بیــان کــرد: اگــر بتوانیم زیرســاخت 
ــاد  ــور ایج ــی را در کش ــن علم ــزرگ و نوی ــای ب فعالیت ه
کنیــم حتمــاً دانشــمندان خارجــی و کشــورهای همســایه 
ــا  ــود کــه ب ــرای اســتفاده از آن متقاضــی خواهنــد ب نیــز ب

ــکل  ــور ش ــور« در کش ــمه ن ــرح »چش ــده ط ــن ای همی
ــی آن  ــات عمران ــور عملی ــور رئیس جمه ــا حض ــت و ب گرف

در قزویــن آغــاز شــد.

پــروژه ای ۳۰۰ میلیــون دالری/ ســرمایه گذاری 
ــن آوری ــی در ف ــارد تومان ۱۳۰۰ میلی

لــک ادامــه داد: اجــرای پــروژه مشــابهی ماننــد چشــمه نور 
ــه دارد و  ــون دالر هزین ــر 3۰۰ میلی ــر کشــوری بالغ ب در ه
ــن  ــور بزرگ تری ــمه ن ــم چش ــا کنی ــم ادع ــروز می توانی ام
طــرح علمــی کشــور اســت کــه بــا بیــش از ۱3۰۰ میلیــارد 

تومــان ســرمایه گذاری در قزویــن اجــرا می شــود.
ــاوری در  ــن طــرح ازنظــر علمــی و فن ــرد: ای ــار ک وی اظه
جهــان اســالم و خاورمیانــه بی نظیــر اســت و چنــد کشــور 
ــور  ــه آن را در کش ــد ک ــر آن بودن ــت پیگی ــم سال هاس ه
خــود پیــاده کننــد کــه بــه دلیــل تکنولــوژی پیشــرفته آن 
و نیــز هزینه هــای ســنگین از آن منصــرف شــدند و امــروز 

مــا افتخــار اجــرای آن را داریــم.
لــک بیــان کــرد: ایــن طــرح اگــر اعتباراتــش به موقــع داده 
ــای  ــد و بخش ه ــول می کش ــال ط ــل ۱۰ س ــود حداق ش
ــم  ــی و ه ــم از نظــر فن ــژه آزمایشــگاه ه ــف آن به وی مختل
ــار آن  ــد اعتب ــه بای ــژه ای دارد ک ــات وی ــی امکان تجهیزات

تأمیــن شــود.
وی گفــت: در اجــرای ایــن طــرح 3۶ ایســتگاه تحقیقاتــی 
ــتگاه  ــش ایس ــاز اول ش ــه در ف ــد ک ــد ش ــاخته خواه س
 3۶ ایجــاد  ظرفیــت  آن  کنــار  در  و  پیش بینی شــده 
ســاخته  به تدریــج  کــه  دیده شــده  نیــز  آزمایشــگاه 

می شــود.
ــه کــرد: مرکــز پرتودهــی کــه در حــال حاضــر  لــک اضاف
ــه محصــوالت  ــای آن اســت ک ــی از طرح ه ــده یک ایجادش
ــی  ــاورزی را پرتوده ــواد یک بارمصــرف کش ــاورزی و م کش
ــاء  ــتان ارتق ــاورزی اس ــگاه کش ــه جای ــه ب ــرد ک ــد ک خواه

خواهــد بخشــید.

ــی  ــت عمران ــرای فعالی ــان ب ــارد توم  ۲۵۰ میلی
ــتابگر ش

ــن  ــرای ای ــد اج ــریع در رون ــرای تس ــار داشــت: ب وی اظه
ــی  ــای عمران ــش فعالیت ه ــی در بخ ــزرگ فرامل ــرح ب ط
ــه  ــد ک ــاص یاب ــار اختص ــان اعتب ــارد توم ــد 2۵۰ میلی بای
تاکنــون بیــش از ۴۰ میلیــارد تومــان هزینــه شــده و رونــد 

اجــرا را کنــد کــرده اســت.
لـک در خصوص پیشـرفت فیزیکـی طرح بیان کـرد: از نظر 
فنی و مهندسـی حـدود 3۵ درصد پیشـرفت فیزیکی داریم 
و بخشـی از تجهیزات نمونه سـازی شـده اما در مجموع این 

طـرح ۱۰ درصد پیشـرفت فیزیکی دارد.
در همیـن راسـتا پیش ازایـن، علی اکبـر صالحـی رئیـس 
سـازمان انرژی اتمی در مراسـم امضـاء تفاهم نامـه دوجانبه 
دانش هـای  پژوهشـگاه  و  اتمـی  انـرژی  سـازمان  بیـن 
بنیـادی کشـور بـا تقدیـر از متخصصـان گمنـام و بی ادعـا 
در پـروژه ملـی چشـمه نـور ایـران گفـت: ایـن پـروژه از 
یـک شـتاب دهنده سـنکروترون الکترون بـا انـرژی 3 گیگا 
الکترون ولـت و بالغ بـر 3۰ خـط باریکـه پـر شـدت تابـش 
ایکـس تشـکیل خواهـد شـد و در علـوم مختلـف ازجملـه 
فیزیـک، مـواد، زیست شناسـی، نانـو و پزشـکی کاربردهای 

دارد. گسـترده ای 
ــروژه در توســعه علمــی کشــور و رشــد  ــزود: ایــن پ وی اف
علــوم و فنــون حائــز اهمیــت بــوده و جهــش علمــی 
ــه دنبــال خواهــد  ــژه ای را در کشــور و اســتان قزویــن ب وی

داشت.
در  منعقــده  قراردادهــای  کــرد:  تصریــح  صالحــی 
ــد  ــوده و بای ــال ب ــارد ری ــه ارزش ۹۰ میلی ــه ب ــک مرحل ی
ــا بومی ســازی و رویکــرد اقتصــاد  تجهیــزات و اجــزای آن ب

http://mehrnews.com


صفحه 98 | شماره 30 | مرداد 97 MEHR NEWSAGENCY

ــران اقتصاد ایـ

مقاومتــی طراحــی و تولیدشــده و جهــت اســتفاده در 
اختیــار پژوهشــگاه دانش هــای بنیــادی قــرار گیــرد.

وی افــزود: اجــرای ایــن طــرح اســتان قزویــن را در آینــده 
بــه یــک قطــب علمــی، فنــاوری و هســته ای تبدیــل 
خواهــد کــرد و بســتر ایجــاد رشــته های هســته ای در 

ــد. ــوار می کن ــز هم ــگاه را نی دانش

۵۰ میلیون دالر صرفه جویی ارزی
صالحــی یــادآور شــد: از ایــن طــرح بهره بــرداری صنعتــی 
ــم داشــت و پرتودهــی محصــوالت کشــاورزی  هــم خواهی
ــز  ــن مرک ــز در ای ــا نی ــی کااله ــردن برخ ــترلیزه ک و اس
ــردم  ــالمت م ــن س ــی در تأمی ــه گام ــود ک ــام می ش انج
اســت و ازاین پــس شــاهد تحــول علمــی، تحقیقاتــی 
ــود  ــم ب ــور خواهی ــتان و کش ــی در اس ــی بزرگ و پژوهش
ــا همــکاری ســه جانبه بتوانیــم هــر چــه  ــم ب کــه امیدواری

ــم. ــش ببری ــریع تر آن را پی س
ــزات ۱۵  ــن تجهی ــن ای ــه تأمی ــت: هزین ــار داش وی اظه
ــان  ــارد توم ــا ۴۰ میلی ــش از 3۰ ت ــون دالر ارزی و بی میلی
ــرای تأسیســات الزم دارد  اســت و هزینــه ســنگینی هــم ب
ــم  ــه امیدواری ــود ک ــاخته ش ــی س ــاختمان های جنب ــا س ت
ــا ایــن طــرح وظیفــه خــود را در  ــرژی اتمــی ب ســازمان ان
ــام  ــت انج ــه مل ــا ب ــایر عرصه ه ــات در س ــاندن خدم رس

دهد.
صالحــی بیــان کــرد: تجــارب اندوختــه شــده در ســازمان 
ــت  ــالمت، بهداش ــاورزی، س ــش کش ــی در بخ ــرژی اتم ان
ــرار  ــتفاده ق ــی مورداس ــروز به خوب ــد ام ــت می توان و صنع
ــت و  ــی از آن اس ــز بخش ــن مرک ــدازی ای ــه راه ان ــرد ک گی
ــم  ــرژی اتمــی در جایگاهــی از عل خوشــبختانه ســازمان ان
ــه ایــن عرصه هــا مشــکلی  و فنــاوری اســت کــه در ورود ب
نــدارد و ایــن نمونــه افتخارآمیــز  گام دیگــری بــرای علمــی 

شــدن کشــور است.
ــم در  ــور ه ــادی کش ــای بنی ــگاه دانش ه ــس پژوهش رئی
ــال  ــه دنب ــا ب ــی گفت:مدت ه ــزرگ مل ــن طــرح ب ــورد ای م
ــتاوردهای آن در  ــون دس ــم چ ــی بودی ــتابگر مل ــده ش ای

ــود. ــد ب ــاد خواه ــیار زی عرصــه علمــی بس
بــا  قزویــن  داد:  ادامــه  الریجانــی  محمدجــواد 
هماهنگی هــای به عمل آمــده بــه قطــب تحقیقــات و 
فنــاوری و فضایــی ایــده آل بــرای محققــان و پژوهشــگران 
ــوم و  ــادی از عل ــل خواهــد شــد و بخــش زی ــه تبدی منطق
ــا ایــن پــروژه رشــد خواهــد کــرد. فنــون کشــور همــراه ب
ــازمان  ــکاری س ــا هم ــش ب ــن جه ــرد: ای ــان ک وی بی
انــرژی اتمــی محقــق خواهــد شــد و حــدود پنــج هــزار 
دانشــمند و متخصــص در علــوم مختلــف پــس از اجــرا و 
بهره بــرداری از طــرح شــتابگر ملــی چشــمه نــور ایــران، 
در ایــن مرکــز بــزرگ علمــی و آزمایشــگاهی مشــغول بــه 

ــوند. کار می ش
ــی یکــی از  ــی، شــتابگر مل ــه محمدجــواد الریجان ــه گفت ب
ــوب  ــور محس ــخ کش ــی تاری ــای علم ــن طرح ه بزرگ تری
ــی)ره(  ــام خمین ــی ام ــگاه بین الملل ــه در دانش ــود ک می ش
ــن  ــان ای ــمندان و متخصص ــود و دانش ــرا می ش ــن اج قزوی
ــی و  ــای علم ــه فعالیت ه ــف ب ــوزه مختل ــز در 32 ح مرک
تحقیقاتــی خواهنــد پرداخــت و ایــن طــرح می توانــد 
ــت  ــاوری تقوی ــم و فن ــوزه عل ــورمان را در ح ــگاه کش جای

ــد. کن
ــتابگر  ــرح ش ــادی از ط ــای بنی ــگاه دانش ه ــر پژوهش مدی
ــور  ــی در کش ــت علم ــفره پربرک ــک س ــوان ی ــی به عن مل
ــزرگ  ــگاه ب ــه آزمایش ــرح ک ــن ط ــت: ای ــرد و گف ــاد ک ی
علمــی خواهــد بــود، در حوزه هــای مختلــف علمــی 
ازجملــه صنعــت، فیزیــک، شــیمی، الکترونیک، داروســازی 
ــذب  ــب ج ــت و موج ــد داش ــرد خواه ــاورزی کارب و کش

ــود. ــن می ش ــمند در قزوی ــزاران دانش ه

طرح چشمه نور نباید متوقف شود
اســتاندار قزویــن هــم اضافــه کــرد: طــرح چشــمه نــور بــه 
دلیــل اهمیتــی کــه دارد بــه دلیــل کمبــود اعتبــارات نباید 
محــدود و یــا متوقــف شــود و تصــور کنیــم یــک حرکــت 
ــرای  ــه ب ــک حرکــت اولی ــن کار ی ــه ای اســتانی اســت بلک
رســیدن بــه عرصه هــای باالتــر علمــی در کشــور اســت کــه 

بایــد موردحمایــت جــدی قــرار گیــرد.
ــرار  ــع ف ــد مان ــور می توان ــمه ن ــرح چش ــت: ط وی گف
نیروهــای  علمــی  فعالیــت  بســتر  و  شــده  مغزهــا 
اندیشــمند داخلــی و خارجــی را در منطقــه فراهــم کنــد 
و یکــی از مهم تریــن راه هــای حفــظ نیروهــای علمــی و 
ــی محســوب  ــای تحقیقات ــا در فعالیت ه اســتفاده از آن ه

ــود. می ش
زمینــه  می توانــد  طــرح  ایــن  زاهــدی،  گفتــه  بــه 
بهره گیــری از نیروهــای دانشــمند را فراهــم کــرده و 
ــد. ــل کن ــگری تبدی ــی، گردش ــب علم ــه قط ــن را ب قزوی
ــن  ــتان قزوی ــه اس ــس برنامه وبودج ــاری رئی ــل ی ابوالفض
هــم از اجــرای شــتابگر ملــی در اســتان به عنــوان اتفاقــی 
بــزرگ یادکــرد و گفــت: چــون ایــن طــرح را بــا اطالعــات 
ــرای قبــل و بعــد آن برنامــه  و بینــش انتخــاب کرده ایــم ب
ــت  ــاورزی و صنع ــی در کش ــه اتفاق ــم چ ــم و می دانی داری
قزویــن رخ خواهــد داد  لــذا مســئوالن اســتان بــرای تأمین 

اعتبــارات آن جــدی هســتند.
ــاری  ــت: انتظ ــن گف ــتان قزوی ــه اس ــس برنامه وبودج رئی
کــه از اجــرای طــرح شــتابگر ملــی داریــم ایــن اســت کــه 
دانشــگاه بین المللــی امــام خمینــی فعال تــر شــده و 
رشــته های مرتبــط بــا آن را ایجــاد کنــد تــا جوانــان خــود 

ــم. ــده کشــور تربیــت کنی ــرای آین را ب

نــور  چشــمه  پژوهشــگران:طرح  و  محققــان 
ــت ــور اس ــش کش ــم و دان ــیر عل ــی در مس انقالب
پیش ازایــن محققــان و اســتادان برجســته کشــور در 
ــان  ــز بی ــن نی ــی در قزوی ــتابگر مل ــران ش ــش کارب همای
ــی ضمــن ایجــاد  ــه اجــرای طــرح شــتابگر مل ــد ک کرده ان
انقالبــی عظیــم در علــم و دانــش کشــور از فــرار مغزهــا بــه 

ــد. ــری می کن ــز جلوگی ــارج نی خ
ابوالحســن نائینــی رئیــس دانشــگاه بین المللــی امــام 
ــده آل  ــی ای ــروژه فرصت ــن پ ــت: ای ــن گف ــی قزوی خمین
ــا جهــش علمــی صــورت  ــن ایجــاد می کنــد ت ــرای قزوی ب
ــرده و  ــی اســتفاده ک ــد از آن به خوب ــرد و مســئوالن بای گی

ــد. ــریع کنن کار را تس

رئیــس دانشــگاه بین المللــی امــام خمینــی قزویــن یــادآور 
ــا تحمــل ســختی ها و تحریم هــا،  شــد: در شــرایطی کــه ب
ــد  ــام داده ان ــی انج ــای خوب ــور حرکت ه ــمندان کش دانش
اجــرای طــرح شــتابگر ملــی هــم می توانــد زمینــه جــذب 
ــدن در  ــد مان ــرده و امی ــم ک ــوان را فراه ــمندان ج اندیش
کشــور بــرای تحقیــق و پژوهــش را مضاعــف کنــد تــا بــه 

مرزهــای دانــش نزدیــک شــویم.
ــای  ــزرگ در مرزه ــی ب ــه انقالب ــور ک ــمه ن ــرح چش ط
دانــش کشــور ایجــاد خواهــد کــرد، دســتاوردهای 
دانــش  و  علــم  فعــاالن  بــرای  فراوانــی  ارزشــمند 
توســعه  و  طراحــی  کــه  داشــت  خواهــد  کشــور 
ــتراتژیک،    ــاختارهای اس ــا س ــد ب ــات جدی ــواد و ترکیب م
طراحــی و ســاخت داروهــای جدیــد و انجــام تحقیقــات 
بافت هــای  ســاخت  پزشــکی،  آزمایش هــای  و 
ــد  ــع تولی ــوآوری در صنای ــدام، ن ــد ان ــی و پیون مصنوع
ــم و  ــر، ابریش ــتیک، فیب ــتیک، الس ــواد )پالس ــواع م ان
فلــزات،  خوردگــی  در  تحقیــق  و  آزمایــش  غیــره(، 
ــی از   ــتی بخش ــی و بهداش ــواد غذای ــواع م ــا و ان آلیاژه

ــت. ــای آن اس کاربرده
ــتفاده  ــتغال و اس ــه اش ــی زمین ــتابگر مل ــرح ش ــرای ط اج
تحقیقاتــی بیــش از ۵ هــزار دانشــمند و محقــق برجســته 
ــون  کشــور را فراهــم کــرده و از خــروج ســاالنه 2۰۰ میلی
دالر هزینــه خدمــات فنــی و مهندســی در بخــش صنعــت 

جلوگیــری کنــد.
امــکان تولیــد  و صــادرات محصــوالت دانش بنیــان، 
تحــول بنیادیــن در عرصــه پزشــکی، کشــاورزی و صنعتــی، 
بسترســازی بــرای فعالیت هــای بــزرگ تحقیقاتــی و 
ــن آوری از   ــم و ف ــب عل ــه قط ــران ب ــل ای ــی، تبدی پژوهش
دیگــر دســتاوردهای اجــرای ایــن طــرح بــزرگ علمــی در 

کشــور و اســتان قزویــن اســت.
ــارد  ــل ۵۰ میلی ــاالنه حداق ــارات س ــع اعتب ــن به موق تأمی
تومــان بــرای تســریع در کار می توانــد از هزینه هــای 
ســربار جلوگیری کــرده و مجریــان دانشــمند آن را در ادامه 
ــدی مراحــل  ــا کن ــف و ی ــاهد توق ــا ش ــد ت ــرم کن کار دلگ

اجــرا نباشــیم.
امیــد اســت بــا حمایــت رئیس جمهــور و مســئوالن ارشــد 
ــن  ــی و تأمی ــرح مل ــن ط ــریع تر ای ــرای س ــور در اج کش
اعتبــارات آن در آینــده نزدیــک شــاهد شــکل گیری قطــب 
بــزرگ علمــی در اســتان و کشــور و تحقــق منویــات مقــام 
ــه قطــب علمــی  ــران ب ــری در تبدیل شــدن ای معظــم رهب

منطقــه باشــیم.
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ــران اقتصاد ایـ

 متقاضیــان اشــتغال روســتایی درفرآینــد 
کارآفرینــی بــا دغدغــه بــزرگ تهیــه 
ــرای دریافــت تســهیات بانکــی  وثیقــه ب
مواجهنــد و درایــن شــرایط رونــد ُکنــد اعطــای تســهیات 
ــش  ــوب پی ــه طورمطل ــت ب ــده تاوضعی ــت ش ــد برعل مزی

ــرود. ن

ــاد	 ــت	در	ایج ــای	سیاســت	دول ــر	برمبن ــای	اخی ــال	ه در	س
اشــتغال،	پیــاده	ســازی	طــرح	اشــتغال	فراگیــر	و	اشــتغالزایی	
پایــدار	در	مناطــق	روســتایی	و	عشــایری	بــا	اســتفاده	از	منابع	
بانکــی	و	صنــدوق	توســعه	ملــی	مــورد	توجــه	قــرار	گرفتــه،	
ــون	 ــاط	همچ ــی	نق ــال	در	برخ ــرح	عم ــن	ط ــرای	ای ــا	اج ام

ــه	کنــدی	پیــش	مــی	رود.	 شهرســتان	خمیــن	ب
ــای	 ــرح	ه ــرای	ط ــه	اج ــی	ب ــتاب	بخش ــروز	ش ــه	ام 	آنچ
ــن	 ــدار	روســتایی	در	شهرســتان	خمی ــر	و	پای اشــتغال	فراگی
را	دچــار	مشــکل	کــرده،	تهیــه	وثیقــه،	معوقــات	بانکــی	بــرای	
دریافــت	تســهیالت	و	همچنیــن	تغییــرات	کاربــری	در	اجرای	
طــرح	هــای	ایجــاد	اشــتغال	در	مناطــق	روســتایی	اســت	کــه	
بالتکلیفــی	در	تصویــب	طرح	هــای	اشــتغالزا	در	کمیتــه	های	
ــای	 ــک	ه ــدی	پرداخــت	تســهیالت	از	ســوی	بان ــی	و	کن فن

ــم	زده	اســت.	 عامــل	را	رق
اشــتغالزایی	و	توجه	بــه	اقتصــاد	و	تقویت	معیشــت	در	مناطق	
ــی	 ــای	اصل ــه	ه ــروز	از	دغدغ ــتایی	ام ــوردار	و	روس ــم	برخ ک
کشــور	بــوده	و	نــگاه	ویــژه	بــه	ایــن	بخــش	باعــث	گرایــش	بــه	
ســمت	طــرح	هــای	اشــتغالزایی	در	مناطــق	روســتایی	شــده	
اســت،	امــا	موانــع	پیــش	رو	و	عــدم	تســهیل	در	فراینــد	اجرای	
طــرح	هــا،	بــی	رغبتــی	کارآفرینــان	و	افزایــش	نــرخ	بیــکاری	
قشــر	فعــال	اقتصــادی	شهرســتان	خمیــن	را	رقــم	زده	اســت.	
کنــد	بــودن	رونــد	جــذب	تســهیالت	اشــتغالزایی	در	
شهرســتان	خمیــن،	عمدتــا	بــه	دلیــل	عــدم	تناســب	پرونــده	
ــق	 ــت	تســهیالت	طب ــان	دریاف ــان	و	کارآفرین ــای	متقاضی ه
ضوابــط	و	مقــررات	نظــام	بانکــی	و	تســهیل	در	فرآینــد	
ــت.	 ــل	اس ــای	عام ــک	ه ــوی	بان ــهیالت	از	س ــت	تس پرداخ
ــر	 ــتغال	فراگی ــرح	اش ــازی	ط ــاده	س ــی	در	پی ــتاب	بخش ش
ــای	 ــتگاه	ه ــرد	دس ــه	عملک ــوط	ب ــتایی	من ــدار	روس و	پای
متولــی	اجــرای	ایــن	طــرح	نیــز	اســت	کــه	پــس	از	ثبــت	نــام	
متقاضیــان	در	ســامانه	کارا،	طــرح	هایــی	کــه	دارای	نواقــص	
هســتند	در	کمیتــه	فنــی	تعییــن	تکلیــف	شــوند	تــا	فراینــد	

ــود. ــریع	ش ــهیالت	تس ــت	تس پرداخ
	

ــوی  ــهیالت ازس ــت تس ــریع پرداخ ــرورت تس ض
ــل ــای عام ــک ه بان

فرمانــدار	خمیــن	در	ایــن	زمینــه	اظهار	داشــت:	معرفــی	طرح	
هــای	اشــتغال	فراگیــر	و	پایــدار	بــه	بانــک	هــای	عامــل	بــرای	
جذب	تســهیالت	اشــتغال	رونــد	مطلوبــی	دارد،	امــا	در	مرحله	
ــد	 ــل	نیازمن ــک	هــای	عام پرداخــت	تســهیالت	از	ســوی	بان

تســریع	و	تســهیل	اســت.
احمــد	طهرانــی	ادامــه	داد:	براســاس	میــزان	ســهمیه	جــذب	
ــتغال	 ــب	اش ــن	در	قال ــتان	خمی ــتغال	شهرس ــارات	اش اعتب
پایــدار	و	فراگیــر،	عملکــرد	ایــن	شهرســتان	در	زمینــه	معرفی	

ــل	۱۵۰	درصــد	اســت. ــای	عام ــک	ه ــه	بان طــرح	ب
ــت	 ــون	حمای ــی	قان ــه	اجرای ــن	نام ــق	آئی ــه	داد:	طب وی	ادام
ــتایی	و	 ــق	روس ــدار	در	مناط ــتغال	پای ــاد	اش ــعه	و	ایج از	توس
ــی	و	عاملیــت	 ــدوق	توســعه	مل ــا	اســتفاده	از	صن عشــایری	ب
چهــار	بانــک،	ســهمیه	شهرســتان	خمیــن	در	جــذب	
ــتغال	 ــال	و	اش ــارد	ری ــتایی	۹۵	میلی ــدار	روس ــارات	پای اعتب

ــت.	 ــال	اس ــارد	ری ــر	23	میلی فراگی

فرمانــدار	خمیــن	تصریــح	کــرد:	طــرح	هــای	اشــتغال	فراگیر	
ــدار	روســتایی	شهرســتان	خمیــن	در	حــوزه	صنعــت	و	 و	پای
ــگری	 ــای	گردش ــرح	ه ــات،	و	ط ــاورزی،	خدم ــدن،	کش مع
ــه	متقاضیــان	در	اجــرای	ایــن	 اســت	و	تســهیالت	اشــتغال	ب
طــرح	هــا	پــس	از	تصویــب	و	معرفــی	بــه	بانــک	هــای	عامــل	

ــا	۱۸	درصــد	پرداخــت	مــی	شــود.	 ــرخ	۶	ت ــا	ن ب
طهرانــی	اظهــار	کــرد:	تصویــب	و	معرفــی	طــرح	هــای	
ــا	جدیــت	در	 ــک	هــای	عامــل،	ب ــه	بان ــان	ب اشــتغال	متقاضی
کارگــروه	اشــتغال	شهرســتان	و	اســتان	پیگیــری	مــی	شــود	
و	رفــع	موانــع	و	تســهیل	در	اجــرای	طــرح	مــد	نظــر	دســتگاه	
هــای	متولــی	اســت	و	شهرســتان	خمیــن	نیــز	در	ایــن	حــوزه	
ــت	 ــذب	و	پرداخ ــد	ج ــا	در	رون ــی	دارد،	ام ــت	مطلوب وضعی
ــن،	 ــتان	خمی ــدی	را	در	شهرس ــد	کن ــی	رون ــهیالت	بانک تس

شــاهد	هســتیم.
وی	خاطـر	نشـان	کـرد:	وثیقـه،	معوقـات	بانکـی	و	تغییـرات	
کاربـری	در	مناطـق	روسـتایی	از	جملـه	مشـکالت	متقاضیان	
طبـق	ضوابـط	و	مقـررات	بانـک	هـای	عامـل	بـرای	دریافـت	
تسـهیالت	اسـت	و	بانـک	هـای	عامـل	اقدامـات	الزم	بـرای	
تسهیل	و	رفع	مشـکالت	در	این	زمینه	را	در	دسـتور	کار	دارند.	
طهرانـی	خاطر	نشـان	کـرد:	بانـک	هـای	عامل	برای	تسـهیل	
در	تامیـن	وثیقـه	هـای	متقاضیـان	بـرای	دریافت	تسـهیالت	
اشـتغال،	سـند	محل	اجرای	طرح	و	امالک	و	اسـناد	روسـتایی	
را	بـه	عنـوان	۵۰	درصـد	از	وثیقـه	مـورد	تأییـد	قـرار	دادنـد	و	
همچنیـن	متقاضیانـی	که	مشـکالت	معوقات	اقسـاط	بانکی	و	
چک	برگشـتی	دارنـد	اگر	بتوانند	ایـن	موضوعـات	را	به	نتیجه	
مطلوب	برسـانند،	در	پرداخت	تسـهیالت	اشـتغال	روستایی	و	

فراگیـر	دارای	اولویت	هسـتند.
	

اثربخشــی طــرح هــای اشــتغال مســتلزم همــکاری 
بانــک هــا در پرداخــت تســهیالت

رئیــس	اداره	تعــاون	کار	و	رفــاه	اجتماعــی	شهرســتان	خمیــن	
اظهــار	کــرد:	پرداخــت	تســهیالت	در	راســتای	ایجاد	اشــتغال	
بــا	همــکاری	بانــک	هــا	ممکــن	مــی	شــود؛	طبــق	آئیــن	نامه	
اجرایــی	قانــون	حمایــت	از	توســعه	و	ایجاد	اشــتغال	پایــدار	در	
مناطــق	روســتایی	و	عشــایری	بــا	اســتفاده	از	منابــع	صنــدوق	
توســعه	ملــی،	در	کارگــروه	اشــتغال	شهرســتان	خمیــن	۱۹2	

طــرح	مصــوب	شــده	اســت.
محمدرضـا	مختـاری	فـرد	بیـان	کـرد:	بـا	تحقـق	پرداخـت	
اشـتغال	 بـه	طـرح	هـای	مصـوب	در	کارگـروه	 تسـهیالت	

شهرسـتان	خمیـن،	میـزان	فرصـت	شـغلی	در	قالب	اشـتغال	
فراگیـر	بـرای	۷۹3	نفـر	و	اشـتغال	پایـدار	روسـتایی	۷۷۴	نفر	
در	بخـش	کشـاورزی،	صنعت	و	گردشـگری	پیش	بینی	شـده	

اسـت.
رئیـس	اداره	تعـاون	کار	و	رفـاه	اجتماعـی	شهرسـتان	خمیـن	
بـا	بیـان	اینکـه	پـس	از	تصویـب	طـرح	در	کارگـروه	اشـتغال	
شهرسـتان،	طرح	معرفی	شـده	در	کارگروه	اشـتغال	استان	نیز	
بررسـی	و	تصویب	می	شـود،	گفـت:	تعداد	طرح	هـای	مصوب	
خمیـن	در	کارگروه	اشـتغال	اسـتان	مرکزی	۱۴3	طرح	اسـت	
کـه	از	ایـن	تعـداد	۱۱۰	طـرح	در	حـوزه	اشـتغال	پایـدار	و	33	

طـرح	در	قالـب	اشـتغال	فراگیر	مصوب	شـد.
ــای	 ــرح	ه ــهیالت	ط ــزان	تس ــه	داد:	می ــرد	ادام ــاری	ف مخت
اشــتغال	شهرســتان	خمیــن	کــه	در	کارگــروه	اســتان	مرکزی	
ــال	 ــون	ری ــارد	و	۶2۰	میلی ــید،	۶۹۱	میلی ــب	رس ــه	تصوی ب
ــا	 در	بخــش	کشــاورزی،	صنعــت	و	گردشــگری	اســت	کــه	ب
پرداخــت	تســهیالت	در	قالــب	اشــتغال	پایــدار	و	فراگیــر	بــه	
ــش	 ــغلی	پی ــت	ش ــاد	۵۷۸	فرص ــوب،	ایج ــای	مص ــرح	ه ط

بینــی	شــده	اســت.
رئیــس	اداره	تعــاون،	کار	و	رفــاه	اجتماعــی	شهرســتان	خمین	
خاطــر	نشــان	کــرد:	تاکنــون	تنهــا	هشــت	طــرح	بــه	میــزان	
پنــج	میلیــارد	و	۴۹۰	میلیــون	ریــال	تســهیالت	اشــتغال	در	

شهرســتان	خمیــن	دریافــت	کردنــد.
ــهیالت	 ــت	تس ــان	دریاف ــکالت	متقاضی ــن	مش وی	مهمتری
ــه	 ــی،	وثیق ــات	بانک ــن	معوق ــتان	خمی ــتغال	را	در	شهرس اش
ــرد	و	 ــوان	ک ــتایی	عن ــق	روس ــری	در	مناط ــرات	کارب و	تغیی
افــزود:	تســهیالت	اشــتغال	فراگیــر	و	پایــدار	روســتایی	بعــد	از	
بررســی	و	تصویــب	در	کارگــروه	اشــتغال	شهرســتان	و	اســتان	
ــط	 ــررات	و	ضواب ــق	مق ــرایط	طب ــد	ش ــان	واج ــه	متقاضی ب
ــن	 ــه	در	ای ــی	شــود	و	ضــروری	اســت	ک بانکــی	پرداخــت	م

ــد	تســریع	شــود. ــه	رون زمین
مهمتریــن	معضلــی	کــه	امــروز	در	شهرســتان	خمیــن	شــاهد	
ــن	 ــرت	از	ای ــت	و	مهاج ــر	و	محرومی ــث	فق ــه	باع هســتیم	ک
شهرســتان	شــده،	بحــران	بیــکاری	اســت،	بنابرایــن	تســهیل	
ــد	جــذب	تســهیالت	طــرح	هــای	اشــتغال،	قطعــا	در	 در	رون
توســعه	و	آبادانــی	شهرســتان	خمیــن	اثــر	گــذار	اســت.	پیاده	
ــث	 ــد	باع ــی	توان ــر	م ــتغال	فراگی ــرح	اش ــی	ط ــازی	اصول س
اشــتغالزایی	اقشــار	مختلــف	شــود	و	بــه	دنبــال	آن	وضعیــت	
مطلــوب	اقتصــادی	و	معیشــتی	و	توســعه	و	آبادانــی	را	بــرای	

ایــن	منطقــه	بــه	دنبــال	داشــته	باشــد.
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ــران اقتصاد ایـ

 تبــادالت تجــاری بــا ســاحل عاج ســومین 
ــاره  ــا ق ــس ب ــار قوم ــش دی ــرده از نمای پ
ســیاه اســت. نمایشــی کــه دو پــرده 
نخســت آن بــا حضــور آفریقــای جنوبــی 
و گینــه در ســمنان طــی ماه هــای گذشــته 

اجــرا شــد.

ــت	 ــک	هیئ ــان	ی ــار	میزب ــن	ب ــرای	دومی ــمنان	ب ــتان	س اس
ــالت	در	 ــاب	تعام ــا	ب ــود	ت ــی	ب ــی	آفریقای ــاری	و	سیاس تج
ــس	از	 ــاره	ســیاه	پ ــار	قومــس	و	ق ــن	دی راســتای	تجــارت	بی
ــاب	 ــاز	شــود.	ب ــار	در	ســاحل	عاج	ب ــن	ب ــی	ای ــای	جنوب آفریق
ــرمایه	گذاری،	 ــذب	س ــره،	ج ــدش	مذاک ــه	کلی ــی	ک تجارت

ــت. ــی	اس ــادالت	مال ــد	و	تب ــای	جدی ــاد	بازاره ایج
قطــار	اقتصــاد	آفریقــای	جنوبــی	وقتــی	بــه	ایســتگاه	ســمنان	
ــانه	 ــاب	رس ــرای	اصح ــی	ب ــدر	جذابیت ــاید	آن	ق ــید	ش رس
ــمنان	در	 ــتان	س ــران	اس ــر	مدی ــی	باتدبی ــا	وقت ــت	ام نداش
حــوزه	اقتصــاد	و	تجــارت،	هیئت	هــای	اقتصــادی	و	سیاســی	
ــه	ســمنان	را	 آفریقایــی	یکــی	پــس	از	دیگــری	عــزم	ســفر	ب

ــرد. ــاوت	می	ک ــوع	تف ــر	موض ــد،	دیگ کردن
ــار	 ــه	معم ــمنانی	ک ــاله	س ــرد	۷۰	س ــن	م ــن	ای ــا	در	ذه ام
ــم	 ــه	او	لقــب	می	دهی ــادالت	تجــاری	اســتان	ســمنان	را	ب تب
چــه	می	گــذرد	کــه	راه	تبــادالت	تجــاری	و	اقتصــادی	
ــفرهای	 ــاًل	س ــد؟	و	اص ــا	می	جوی ــس	را	در	آفریق ــار	قوم دی
این	چنینــی	چــه	دســتاوردی	بــرای	اســتان	ســمنان	دارنــد؟	
ــادالت	تجــاری	و	 ــی	در	تب ــن	اصل ــد	ســه	رک ــش	از	آن	بای پی

ــناخت. ــا	ش ــا	آفریق ــمنان	را	ب ــتان	س ــادی	اس اقتص

بازی با مهره ای به نام »جمعه ای« 
ــی	 ــاق	بازرگان ــس	ات ــه	ای	اســت	رئی ــر	جمع ــش	علی	اصغ نام
ــه	 ــپید	عرص ــوی	س ــه.	م ــری	باتجرب ــمنان،	مدی ــتان	س اس
ــه	 ــن	ده ــا	باچندی ــه	گوی ــادی	ک ــت	گذاری	های	اقتص سیاس
ســن	هنــوز	قصــد	بازنشســتگی	هــم	نــدارد	اما	بــه	هــر	میزان	
ــر	 ــه	نظ ــارت	دارد،	ب ــی	مه ــازی	خوان ــاد	و	ب ــوزه	اقتص در	ح
ــده	ای	 ــرگ	برن ــو،	ب ــای	ن ــده	پردازی	ه ــوزه	ای ــد	در	ح می	رس
ــق	 ــد.	او	طب ــود	دی ــوان	ش ــش	نمی	ت ــان	کارت	های را	در	می
اظهــارات	برخــی	کارشناســان	حــوزه	اقتصــاد	حتــی	تالشــی	
ــچ	 ــی	کــه	هی ــا	جای ــن	نقیصــه	نکــرده	ت ــع	ای ــرای	رف هــم	ب
ــت	و	حتــی	مشــاوره	وی	نیــز	جــای	 ــی	در	حلقــه	معاون جوان
ــالت	 ــش	در	تعام ــش	بی	بدیل ــال	نق ــا	بااین	ح ــرد	ام نمی	گی
ــوان	 ــی	را	نمی	ت ــن	ســمنان	و	کشــورهای	آفریقای تجــاری	بی

ــت. ــده	گرف نادی
ــز	 ــتانداران	را	نی ــه	اس ــه	دارد	ک ــا	و	تجرب ــدر	کاریزم آن	ق
متقاعــد	بــه	برگــزاری	نشســت	می	کنــد،	دغدغــه	اش	
بــا	 می	گویــد	 همیشــه	 و	 اســت	 ســرمایه	گذاری	
اعتبــارات	دولتــی	نمی	تــوان	کاری	از	پیــش	بــرد	امــا	
هیــچ	گاه	دربــاره	شــکل	ارائــه	بســته	های	پیشــنهادی	
ــرده	 ــد	ســرمایه	گذار	را	جــذب	ک ــه	بتوان ســرمایه	گذاری	ک
ــا	 ــه،	ب ــه	زبان ــا	س ــه	دو	ی ــا	ترجم ــکیل	ب ــکلی	ش ــه	ش و	ب
برشــمردن	تمــام	مزیت	هــا	و	معایــب	ســرمایه	گذاری	و	
ســایر	مــوارد	موفــق	نبــوده	اســت	نمونــه	بــارز	آن	همایــش	
ــه	 ــه	ب ــود	ک ــران	ب ــمنان	در	ته ــتان	س ــرمایه	گذاری	اس س
ــا	 ــره	اش	ب ــاید	ثم ــه	ش ــد	ک ــر	ش ــدی	منج ــات	نیم	بن توافق

ــد. ــد	نده ــم	ق ــود	او	ه ــت	خ ــر	مدیری عم
او	امــا	یکــی	از	ارکان	تبــادالت	تجــاری	بیــن	اســتان	ســمنان	
ــه	ای	 ــت،	جمع ــان	اس ــی	جه ــور	و	حت ــاط	کش ــایر	نق و	س
ــازار	 ــن	ب ــارت	دارد	در	یافت ــاری	مه ــادالت	تج ــه	در	تب هرچ

ــتان	 ــرزمینی	اس ــش	س ــی	پای ــت،	وقت ــه	اس ــز	همان	گون نی
ــوع	مــاده	معدنــی	در	اســتان	 ســمنان،	ظرفیــت	تولیــد	۴2	ن
ــن	 ــا	بزرگ	تری ــر	آفریق ــه	فک ــه	ب ــد	بالفاصل ــاء	می	کن را	احص
ــا	خــود	 ــران	اســتانی	را	نیــز	ب معــدن	جهــان	می	افتــد	و	مدی

همــراه	می	ســازد.
	

چاوشی و اسودی دو مهره دیگر
ســید	شــهاب	الدین	چاووشــی	اســتاندار	ســمنان	کــه	از	همان	
ــی	 ــرمایه	گذاران	داخل ــت	از	س ــرورت	حمای ــر	ض ــدو	ورود	ب ب
ــادی	 ــدای	کار	انتق ــاً	در	ابت ــت	تلویح ــد	داش ــی	تأکی و	خارج
ــرمایه	گذاری	 ــته	س ــال	گذش ــش	س ــزاری	همای ــه	برگ ــز	ب نی
ــت	و	از	 ــاز	داش ــان	خب ــران	و	در	زم ــمنان	در	ته ــتان	س اس
ــرارداد	 ــک	ق ــا	ی ــت	ت ــتقیم	خواس ــور	غیرمس ــران	به	ط مدی
شــفاهی	 قــول	 از	۱۰	 بهتــر	 را	 کامــل	 ســرمایه	گذاری	

بداننــد. ســرمایه	گذاری	
وی	امــا	نبــوغ	خوبــی	در	اقتصــاد	دارد	هرچنــد	رشــته	
ــی	 ــا	به	خوب ــوده	ام ــط	نب ــر	مرتب ــن	ام ــا	ای ــی	وی	ب تحصیل
می	دانــد	اســتان	معدنــی	ســمنان	می	توانــد	بــا	آفریقــا	
تعامــالت	بســیار	خوبــی	را	داشــته	باشــد	چراکــه	هــم	از	اروپــا	
و	دغدغه	هــای	و	هیاهــوی	ایــن	روزهــای	آســمان	سیاســتش	
بــه	دور	اســت	و	هــم	راحت	تــر	می	توانــد	بــا	کشــورهای	
آفریقایــی	کــه	در	مذاکــرات	دســت	باالرانمــی	گیرنــد،	کنــار	

ــد. آم
ســومین	فــرد	در	ایــن	دایــره	امــا	اســودی	مدیــرکل	
ــس	 ــا	پ ــن	روزه ــه	ای ــت	ک ــارت	اس ــدن	و	تج ــت،	مع صنع
از	عبــور	از	دوران	ســخت	همایــش	ســرمایه	گذاری	اســتان	
ــیده	و	 ــبی	رس ــش	نس ــی	آرام ــران،	به	نوع ــمنان	در	ته س
ــد	 ــع	تولی ــع	موان ــروه	رف ــات	کارگ ــکیل	جلس ــرگرم	تش س
اســت	کــه	ظــرف	دو	ســال	تعدادشــان	بیــش	از	۱۱۰	
ــی	 ــته	تحصیل ــطه	رش ــا	به	واس ــت	او	ام ــده	اس ــت	ش نشس
ــدن	 ــعه	را	در	مع ــت	توس ــدن	اس ــق	مع ــته	عاش ــه	داش ک
پایدارتریــن	شــغل	ها	 را	 معــادن	 اشــتغال	 و	 می	بینــد	
میــان	 بــه	 نیــز	 محیط	زیســت	 پــای	 وقتــی	 حتــی	
ــع	 ــوان	»موان ــا	عن ــوزه	ب ــن	ح ــای	ای ــد	از	نظارت	ه می	آی

زیســت	محیطی«	یــاد	می	کنــد	و	نــه	دغدغــه!
اســودی	می	دانــد	کــه	تبــادالت	تجــاری	بــا	آفریقــا	کــه	مهــد	
ــد	راهگشــای	اقتصــادی	باشــد،	 ــا	اســت	می	توان ــادن	دنی مع

واردات	و	صــادرات	محصــوالت	معدنی،	صنعتی،	ماشــین	آالت	
ــی	اســت	کــه	او	در	ســر	 ــد	دیگــر	اســتان	زوایای ــا	تولی و	ده	ه
می	پرورانــد،	حــال	بــا	شــناخت	ســه	عضــو	تأثیرگــذار	دعــوت	
از	هیئــت	اقتصــادی	آفریقایــی	)کــه	البتــه	روی	هــم	بیــش	از	
2۰۰	ســال	عمــر	دارنــد(	می	تــوان	بــه	بررســی	دســتاوردهای	
تبــادالت	اقتصــادی	بیــن	دیــار	قومــس	و	قــاره	ســیاه	

ــت. پرداخ

ضرورت شناساندن ظرفیت های سمنان
بیــش	از	دو	هــزار	پروانــه	معدنــی	در	اســتان	ســمنان	وجــود	
دارد	و	از	ایــن	تعــداد	۵۸۰	معــدن	بــا	۵۷۰	میلیــون	تــن	
ذخیــره	قطعــی	فعال	اســت.	رئیــس	ســازمان	صنعــت،	معدن	
و	تجــارت	اســتان	ســمنان		دربــاره	وضعیــت	معــادن	اســتان،	
ــان	ســه	ماهه	نخســت	ســال	جــاری،		۱۰۷	 ــا	پای ــد:	ت می	گوی
پروانــه	قطعــی	اکتشــاف	پــس	از	بررســی	های	صــورت	گرفتــه	
از	ســوی	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	اســتان،	بــرای	کشــف	در	

اســتان	صادرشــده	اســت.
بهــروز	اســودی	می	افزایــد:	۷۰	فقــره	گواهــی	کشــف	
ــه	 ــده	ک ــمنان	صادرش ــتان	س ــز	در	اس ــی	نی ــواد	معدن م
در	صــورت	قطعــی	شــدن	نتایــج	اکتشــاف	می	تواننــد	
آن	هــا	 دربــاره	 و	 مطــرح	 مربوطــه	 کارگروه	هــای	 در	

شــود. تصمیم	گیــری	
رتبــه	 دارای	 ســمنان	 اینکــه	 بابیــان	 همچنیــن	 وی	
نخســت	کشــور	درزمینــه	ذخایــر	گــچ	و	نمــک	اســت	کــه	
ــادی	 ــعه	اقتص ــتغال	زایی	و	توس ــتای	اش ــد	در	راس می	توان
دارای	اهمیــت	باشــد،	تأکیــد	کــرد:	اســتان	ســمنان	
در	حــوزه	ذخایــر	زغال	ســنگ	و	سلســتین	نیــز	رتبــه	
ــام	 ــری	از	خ ــه	جلوگی ــه	البت ــور	را	دارا	اســت	ک ــوم	کش س
ــدات	 ــرآوری	تولی ــی	و	ف ــع	تبدیل ــاد	صنای ــی	و	ایج فروش
ــره	اولویت	هــای	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	 ــی	در	زم معدن
ــرای	 ــا	را	ب ــت	ه ــن	ظرفی ــد	ای ــه	بای ــود	ک محســوب	می	ش

شناســاند. ســرمایه	گذاری	
	

مطالبات ساحل عاج و آفریقای جنوبی در سمنان
ــده	طــرف	ســاحل	عاج	در	مذاکــرات	 ــارا	نماین ــو	وات تاماکول
ــن	کشــور	و	اســتان	ســمنان	در	نشســتی	 ــن	ای تجــاری	بی
بــا	مدیــران	اقتصــادی	ســمنان،	گفــت:	ســاحل	عاج	

قطار ساحل عاج به ایستگاه سمنان رسید/روایت تجارت قومس با قاره سیاه
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ظرفیــت	الزم	بــرای	صــادرات	محصــوالت	کشــاورزی	
ــران	دارد	 ــه	ای ــوه	را	ب ــو	و	قه ــدی،	کاکائ ــژه	بادام	هن به	وی
و	بایــد	بــرای	بهره	گیــری	از	ظرفیت	هــای	اقتصــادی	دو	
ــمنان	از	 ــتان	س ــن	اس ــرد،	همچنی ــزی	ک ــور	برنامه	ری کش
ــوردار	 ــاری	برخ ــگری	و	تج ــم	گردش ــاخت	های	مه زیرس
دارنــد	 آمادگــی	 اســت	و	ســرمایه	گذاران	ســاحل	عاج	
ــفر	 ــتان	س ــن	اس ــه	ای ــران	ب ــادی	در	ای ــق	اقتص ــرای	رون ب

ــد. کنن
ــا	 ــادالت	آفریق ــه	تب ــت	ک ــن	اس ــه	ای ــه	قابل	توج ــا	نکت ام
و	اســتان	ســمنان	فقــط	بــه	معــادن	ختــم	نمی	شــود	
ایــن	نکتــه	ای	بــود	کــه	مایــکل	ســاترا	مدیــر	توســعه	
صــادرات	وزارت	تجــارت	و	صنایــع	آفریقــای	جنوبــی	در	
ــا	اســودی،	 ــدار	ب ــاه	ســال	جــاری	در	دی ســفر	اردیبهشــت	م
جمعــه	ای	و	چاووشــی	بیــان	کــرد؛	وی	افــزود:	ایــران	اســالمی	
ــادالت	 ــا	تب ــت	ام ــی	اس ــم	معدن ــای	عظی دارای	ظرفیت	ه
ــه	 ــا	ب ــی	تنه ــای	جنوب ــن	کشــور	و	آفریق ــن	ای اقتصــادی	بی
ــتیم	 ــد	هس ــا	معتق ــود	و	م ــه	نمی	ش ــدن	خالص ــه	مع مقول
تبــادالت	اقتصــادی	بیــن	ایــن	دو	کشــور	تــا	ســال	2۰2۰	بــه	

یــک	میلیــارد	دالر	می	رســد.
وی	بابیــان	اینکــه	اســتفاده	از	ظرفیت	هــای	اقتصــادی	و	
ســرمایه	گذاری	در	بخش	هــای	مختلــف	رویکــرد	بیــن	ایــران	

ــن	 ــاری	بی ــالت	تج ــزود:	تعام ــت،	اف ــی	اس ــای	جنوب و	آفریق
ــای	 ــدد	آفریق ــرکت	های	متع ــایه	حضــور	ش ــور	در	س دو	کش
جنوبــی	در	ایــران	می	توانــد	روزهــای	خوشــی	را	بــرای	

ــد. ــم	بزن ــن	دو	کشــور	رق اقتصــاد	ای
ایــن	مقــام	بلندپایــه	آفریقــای	جنوبــی	گفــت:	۱۴	شــرکت	
ــان	 ــه	حضورش ــد	ک ــران	آمده	ان ــه	ای ــی	ب ــای	جنوب از	آفریق
ــادی	 ــای	اقتص ــعه	همکاری	ه ــای	توس ــن	راه	ه ــرای	یافت ب
می	توانــد	نقطــه	عطفــی	در	تاریــخ	مبــادالت	تجــاری	
و	اقتصــادی	بیــن	دو	کشــور	باشــد.	از	ســوی	دیگــر	
تولیــد	 بخــش	 و	 پتروشــیمی	 و	 نفتــی	 شــرکت	های	
به	خصــوص	در	حــوزه	معــدن	کــه	ویژگــی	نخســت	کشــور	
ــالت	 ــران	تعام ــد	در	ای ــت،	می	توانن ــی	اس ــای	جنوب آفریق
ــوع	شــرکت،	 ــن	دو	ن ــار	ای ــا	در	کن ــد	ت ــم	بزنن ــی	را	رق خوب
فعــاالن	حــوزه	مــواد	غذایــی	نیــز	امــروز	نــگاه	ویــژه	ای	بــه	
ــن	 ــود	از	ای ــاج	خ ــه	مایحت ــن	تهی ــران	و	همچنی ــازار	ای ب

ــیم. ــته	باش ــور	داش کش

کشاورزی و خودروسازی ۲ طرح جذاب برای آفریقا 
علی	اصغــر	جمعــه	ای	رئیــس	اتــاق	بازرگانــی	اســتان	ســمنان	

ــاحل	عاج	از	 ــه	س ــت	بلندپای ــا	هیئ ــدار	ب ــته	در	دی ــاه	گذش م
ــرای	 ــه	دو	طــرح	جــذاب	ب کشــاورزی	و	خودروســازی	به	مثاب
طــرف	آفریقایــی	نام	بــرد	و	گفــت:	تبادالت	بــا	آفریقــا	محدود	
ــوالت	 ــتان	دارای	محص ــن	اس ــه	ای ــت	بلک ــدن	نیس ــه	مع ب
کشــاورزی	نظیــر	پســته،	گــردو،	انگــور	و	صیفی	جــات	اســت	
و	بــا	رایزنــی	زمینــه	صــادرات	بــه	کشــور	ســاحل	عاج	فراهــم	

شــود.
ــود:	 ــه	ب ــز،	گفت ــازی	نی ــازی	و	خودروس ــاره	قطعه	س وی	درب
هشــت	درصــد	قطعه	هــای	موردنیــاز	خــودرو	یعنــی	از	۹هــزار	
و	۱۸۵	قطعــه	موردنیــاز	خــودرو	۷۸۸	قطعــه	در	اســتان	
ــه	 ســمنان	ســاخته	می	شــود	از	ســوی	دیگــر	وجــود	کارخان
ــر	از	 ــی	دیگ ــمنان	یک ــودرو	در	س ــوس	و	خ ــوس،	مینی	ب اتوب
نــکات	جــذاب	ایــن	اســتان	بــرای	طــرف	آفریقایــی	محســوب	

می	شــود.
ــگاه	های	تخصصــی	 ــی	نمایش ــتار	برپای ــن	خواس وی	همچنی
در	حــوزه	تولیــدات	اســتان	ســمنان	ماننــد	کشــاورزی،	
غــذا،	داروهــای	دامــی،	قطعــات	خــودرو،	توربیــن	و	ژنراتــور،	
ترانســفورماتور،	کابــل	و	اتصــاالت،	کولــر	و	تولیــدات	دیگــر	در	
ــای	 ــرد:	ارتق ــان	ک ــد	و	بی ــا	ش ــف	در	آفریق ــای	مختل حوزه	ه
ــر	 ــی	منج ــارت	بین	الملل ــد	تج ــه	رش ــادی	ب ــادالت	اقتص تب

ــود. ش

صادرات ظرفیت ویژه سمنان 
تاکنــون	بــه	محورهــای	مطالبــات	آفریقــای	جنوبــی	و	
ــاره	 ــمنان	اش ــتان	س ــران	اس ــا	مدی ــدار	ب ــاحل	عاج	در	دی س
کردیــم،	مقوله	هایــی	ماننــد	اتوبــوس	و	خودروســازی	و	
کشــاورزی	تــا	ســرمایه	گذاری	در	حــوزه	گردشــگری	و	
پتروشــیمی	و	معــادن	از	ســوی	دیگــر	مطالبــات	طــرف	
ســمنانی	نیــز	واضــح	اســت،	گســترش	مناســبات	معدنــی	در	
ــگری	و	 ــش	گردش ــا	در	بخ ــرمایه	گذاری	آفریقایی	ه ــار	س کن
انــرژی	و	همچنیــن	صنایــع	تبدیلــی	در	حوزه	هــای	تولیــدی	

ــی. و	معدن
ــرای	 ــم	ب ــی	ه ــازار	خوب ــد	ب ــا	می	توان ــر	آفریق ــوی	دیگ از	س
محصــوالت	تولیــدی	اســتان	ســمنان	باشــد	همان	طــور	کــه	
ــد:	 ــمنان	می	گوی ــتان	س ــرک	اس ــرکل	گم ــعدالدین	مدی س
ــان	 ــور	جه ــه	۱2	کش ــر	ب ــال	حاض ــتان	در	ح ــای	اس کااله
ــمش	 ــه	ش ــوان	ب ــا	می	ت ــه	آن	ه ــه	ازجمل ــود	ک ــادر	می	ش ص
ــیرآالت	 ــتین،	ش ــنگ	سلس ــویی،	س ــودر	لباسش ــرب،	پ س
بهداشــتی،	هیدروکربــن	ســبک	و	ســنگین،	قاشــق	و	چنــگال	
یک	بارمصــرف،	اسیدســولفوریک	اشــاره	کــرد	همچنیــن	
در	ســال	گذشــته	۱۸۷	میلیــون	دالر	صــادرات	از	اســتان	

ــزان	2۰	 ــا	ســال	۹۵	می ــه	در	مقایســه	ب انجام	شــده	اســت	ک
ــد. ــان	می	ده ــد	را	نش ــد	رش درص

وی	افــزود:	در	ســال	۹۶		نســبت	بــه	ســال	۹۵	تعــداد		
ــور	 ــه	۴۶	کش ــور		ب ــی	از		3۵	کش ــدف	صادرات ــورهای	ه کش
افزایــش	داشــته	اســت	کــه	اوکرایــن،	نیجریــه،	کانــادا،	
قطــر،	قزاقســتان،	فدراســیون	روســیه،	غنــا،	ســودان،	ســوئد،	
ــوریه،	 ــی	س ــوری	عرب ــی،	جمه ــی،	جیبوت ــنگاپور،	رومان س
ــد	در	 ــره	کشــورهای	جدی ــی	در	زم ــزی	و	اتیوپ ــل،	اندون برزی

حــوزه	صــادرات	محســوب	می	شــوند.
	

آفریقای جنوبی و تمایل به سرمایه گذاری
تــا	کنــون	محکــم	تریــن	اظهــار	نظــر	دربــاره	روابــط	تجــاری	
ــن	 ــط	فلم ــی	توس ــورهای	آفریقای ــمنان	در	کش ــتان	س اس
وایتــر	ســفیر	کشــور	آفریقــای	جنوبــی	در	ایــران	بیــان	شــد	
ــا	مدیــران	اســتان	ســمنان	 همانطــور	کــه	وی	در	نشســتی	ب
ــای	 ــت:	آفریق ــاری	گف ــال	ج ــت	س ــا	اردیبهش ــان	ب همزم
جنوبــی	ظرفیــت	الزم	بــرای	صــادرات	محصــوالت	کشــاورزی	
و	انتقــال	علــوم	در	بخــش	معــدن	را	بــا	ایــران	داراســت	و	بایــد	
بــا	بهــره	گیــری	از	ظرفیــت	هــای	اقتصــادی	بــرای	افزایــش	
ــزی	 ــه	ری ــور	برنام ــه	در	دو	کش ــوان	دانش	آموخت ــتغال	ج اش

ــرد. ک
وی	اضافــه	کــرد:	رایــزن	اقتصــادی	ســفارت	آفریقــای	جنوبی	
ــذاری	 ــرمایه	گ ــای	س ــاخت	ه ــن	زیرس ــم	تری ــران،	مه در	ای
ــداد	 ــده	روی ــاه	آین ــد	م ــرده	و	در	چن ــد	ک ــمنان	را	رص در	س
هــای	خوبــی	در	بحــث	صــادرات	و	واردات	کاال	بیــن	دو	کشــور	

اتفــاق	مــی	افتــد.
ــتان	 ــت:	اس ــران	گف ــی	در	ای ــای	جنوب ــور	آفریق ــفیر	کش س
ــاری	 ــگری	و	تج ــم	گردش ــای	مه ــاخت	ه ــمنان	از	زیرس س
برخــوردار	اســت	و	ســرمایه	گذاران	آفریقــای	جنوبــی	آمادگــی	
دارنــد	بــرای	رونــق	اقتصــادی	در	ایــران	بــه	ایــن	اســتان	ســفر	
ــط	سیاســی	 ــد	گفــت	ســطح	رواب ــد	از	ســوی	دیگــر	بای کنن
ــن	 ــه	باالتری ــی	ب ــای	جنوب ــران	وآفریق ــن	ای ــادی	بی و	اقتص
ســطح	خــود	در	۵۰	ســال	گذشــته	رســید	و	عمــق	دوســتی	
و	همــکاری	هــای	تجــاری	و	اقتصــادی	بیــن	دو	کشــور	بســیار	

ــدار	اســت. پای

هدفگذاری برای صادرات
ــال	 ــت	ماه	س ــر	اردیبهش ــمنان	اواخ ــتاندار	س ــی	اس چاوش
ــاالن	اقتصــادی	اســتان	ضمــن	 ــا	فع جــاری	در	نشســتی	ب
بیــان	اینکــه	صــادرات	یــک	میلیــارد	دالری	بــرای	دو	ســال	
ــراز	داشــت:	 ــذاری	شــده	اســت،	اب ــده	ســمنان	هدف	گ آین
ــون	دالر	 ــزان	صــادرات	اســتان	۵۰	میلی ســال	گذشــته	می
ــا	 ــی	کارخانه	ه ــری	از	تعطیل ــرای	جلوگی ــد	ب ــه	بای ــود	ک ب
ــیب	های	 ــروز	آس ــع	آن	ب ــه	به	تب ــدی	ک ــای	تولی و	واحده
ــه	دنبــال	دارد	از	هم	اکنــون	چــاره	ای	تدبیــر	 اجتماعــی	را	ب

ــرد. ک
ــک	 ــمنان	ی ــتان	س ــئوالن	اس ــد	مس ــا	در	دی ــس	آفریق پ
ــدات	 ــوالت	و	تولی ــادرات	محص ــرای	ص ــدف	ب ــازار	ه ب
ــوب	 ــرمایه	گذار	خ ــک	س ــن	ی ــمنان	و	همچنی ــتان	س اس
ــی	 ــع	تبدیل ــگری،	صنای ــش	گردش ــه	بخ ــرای	ورود	ب ب
جلوگیــری	 باهــدف	 معدنــی	 حــوزه	 در	 به	خصــوص	
ــریک	 ــک	ش ــن	ی ــدات	و	همچنی ــی	تولی ــام	فروش از	خ
درحال	توســعه	 کــه	 می	شــود	 محســوب	 تجــاری	

می	شــود. قلمــداد	
دســت	آخر	امــا	راهبــرد	سیاســت	مــردان	و	مدیــران	
آفریقــا	هرچــه	 اســتان	ســمنان	دربــاره	 اقتصــادی	
از	 بهره	گیــری	 کــه	 داشــت	 اذعــان	 بایــد	 باشــد	
ــاختن	 ــم	س ــار	فراه ــا	در	کن ــی	آفریق ــای	معدن ظرفیت	ه
ــازی	 ــان	ب ــاره	هم ــن	ق ــه	ای ــادرات	ب ــاخت	های	ص زیرس
بــرد	بــرد	معروفــی	اســت	کــه	بــرای	دو	طــرف	می	تــوان	

ــد. ــور	ش متص

ــران اقتصاد ایـ

http://mehrnews.com


صفحه 102 | شماره 30 | مرداد 97 MEHR NEWSAGENCY

 1۳1 و  میلیــون   60 امســال  درحالــی 
هــزار دالر صــادرات از اســتان همــدان 
انجــام شــده کــه کشــمش بــه تنهایــی بــا 
ارزآوری 12 میلیــون و 5۳2 هــزار دالر 
بــه  را  صــادرات  ارزش  درصــد   20.8

خــود اختصــاص داده اســت.

مالیــر	یکــی	از	شهرســتان	های	اســتان	همــدان	اســت	
ــاورزی	 ــای	کش ــدی	از	ظرفیت	ه ــاظ	بهره	من ــه	لح ــه	ب ک
ــن	 ــت.	ای ــور	اس ــتان	و	کش ــژه	ای	در	اس ــگاه	وی دارای	جای
ــزار	و	۴۹۸	 ــودن	۱۰	ه ــا	دارا	ب ــژه	ب ــور	وی ــتان	به	ط شهرس
ــار	 ــزار	و	۱۰۰	هکت ــش	از	۱۰	ه ــه	بی ــور	ک ــاغ	انگ ــار	ب هکت
آن	بــارور	اســت	از	جایــگاه	منحصربه	فــردی	در	کشــور	

ــت. ــوردار	اس برخ
باوجوداینکــه	عمــده	ارقــام	انگــور	کشت	شــده	در	شهرســتان	
مالیــر	رقــم	کشــمش	ســفید	و	کشــمش	قرمــز	هســتند	امــا	
ســایر	ارقــام	همچــون	صاحبــی،	یاقوتــی،	فخــری،	عســگری،	
شــاهانی،	ریش	بابــا،	منقــا	و	انگــور	ســیاه	نیــز	وجــود	دارد	کــه	
ــر	 ــای	دیگ ــایر	فرآورده	ه ــوری	و	س ــازه	خ ــارف	ت ــرای	مص ب

ــود. ــتفاده	می	ش اس
ــمش	 ــور	و	کش ــد	انگ ــر	در	تولی ــاخص	مالی ــگاه	ش جای
ــور	و	کشــمش	دانشــگاه	 ــا	پژوهشــکده	انگ ســبب	شــد	ت
مالیــر	به	عنــوان	یکــی	از	مراکــز	پژوهشــی	وابســته	
به	منظــور	 فنــاوری	 و	 تحقیقــات	 علــوم،	 وزارت	 بــه	
ــه	بخشــی	از	نیازهــای	پژوهشــی	کشــور	در	 پاســخگویی	ب
حــوزه	علــوم	انگــور	و	فرآورده	هــای	جانبــی	از	ســال	۱3۹۱	

ــد. ــه	کار	کن ــاز	ب آغ

وجود بیش از ۱۲ هزار هکتار تاکستان در مالیر
و	 بــه	ســوابق	گذشــته	 توجــه	 بــا	 پژوهشــکده	 ایــن	
ــزار	 ــه	وجــود	بیــش	از	۱2	ه ــه	ای	ازجمل ظرفیت	هــای	منطق
هکتــار	تاکســتان،	بیــش	از	۶۰	کارخانــه	تهیــه	و	بســته	بندی	
ــه	 ــدد	تهی ــی	متع ــنتی	و	صنعت ــای	س ــمش	و	کارگاه	ه کش
ــی	و	دارای	 ــتقل	مل ــکده	مس ــوان	پژوهش ــور	به	عن ــیره	انگ ش
مصوبــه	اصولــی	از	شــورای	گســترش	آمــوزش	عالــی،	فعالیت	

خــود	را	انجــام	می	دهــد.
ــروه	 ــامل	گ ــی	ش ــروه	پژوهش ــه	گ ــکده	از	س ــن	پژوهش ای
پژوهشــی	به	زراعــی	و	به	نــژادی	انگــور،	گــروه	پژوهشــی	
تبدیــل	و	نگهــداری	انگــور	و	گــروه	پژوهشــی	علــوم	محیطــی	
انگــور	بــا	مصوبــه	شــورای	گســترش	وزارت	علــوم،	تحقیقــات	

ــت. ــده	اس ــاوری	تشکیل	ش و	فن
سرپرســت	پژوهشــکده	انگــور	و	کشــمش	دانشــگاه	مالیــر	در	
ــده	 ــات	انجام	ش ــن	اقدام ــه	آخری ــن	خصــوص	و	درزمین همی
بــرای	توســعه	فعالیت	هــا،	معرفــی	و	شناســاندن	ظرفیت	های	
ــن	 ــزاری	چهارمی ــمش	از	برگ ــور	و	کش ــد	انگ ــر	در	تولی مالی
همایــش	ملــی	صنعــت	انگــور	و	کشــمش	ایــران	بــه	میزبانــی	

ایــن	مرکــز	آمــوزش	عالــی	خبــر	داد.

برگزاری همایش ملی صنعت انگور و کشمش ایران 
ــن	 ــه	ای ــه	دبیرخان ــه	ب ــال	مقال ــت	ارس ــی	مهل روح	اهلل	کریم
جشــنواره	را	2۰	شــهریورماه	عنــوان	کــرد	و	گفــت:	همایــش	
ملــی	صنعــت	انگــور	و	کشــمش	ایران	بــا	برگــزاری	جشــنواره	
خوشــه	برتــر	و	آییــن	ســنتی	شــیره	پزان	مانیــزان	و	در	

ــن	 ــود،	ای ــزار	می	ش ــدان	2۰۱۸«	برگ ــداد	»هم ــتای	روی راس
ــال	 ــور	دنب ــاه	در	2۰	مح ــم	مهرم ــارم	و	پنج ــش	چه همای

می	شــود.
در	 آبیــاری	 و	 تغذیــه	 روش	هــای	 بهینه	ســازی	 وی	
تاکســتان	ها،	مدیریــت	تربیــت	و	هــرس	انگــور،	ارائــه	مباحث	
ــور	و	 ــد	انگ ــاری	در	تولی ــازی	تج ــاک	داری	و	نشان	س ــن	ت نوی
کشــمش	را	از	محورهــای	ایــن	همایــش	عنــوان	کــرد	و	گفت:	
چالش	هــای	بازاریابــی	و	صــادرات	کشــمش،	کاربردهــای	
پســماندهای	انگــور	و	کشــمش	در	صنعــت	دام	و	طیــور،	
شــیمی	انگــور	و	ســایر	فرآورده	هــای	جانبــی،	میکروبیولــوژی	
و	نانــو	بیوتکنولــوژی	در	انگــور	و	کشــمش	نیــز	مدنظــر	اســت.
کریمــی	دیگــر	محورهــای	ایــن	همایــش	را	کاربــرد	انگــور	در	
ــور	و	کشــمش	 ــگاه	انگ ــهری،	جای ــبز	ش طراحــی	فضــای	س
در	اشــتغال	زایی	و	اقتصــاد	مقاومتــی،	ردیابــی	و	کاهــش	
انگــور	و	 باقیمانده	هــای	ســموم	و	فلــزات	ســنگین	در	
کشــمش	و	تغییــر	اقلیــم،	ریــز	گــرد	و	گرمایــش	جهانــی	در	

ــرد. ــان	ک ــتان	ها	بی تاکس

ــش  ــی و دان ــطح آگاه ــش س ــرای افزای ــالش ب ت
ــداران ــی باغ علم

ــن	 ــزاری	ای ــی	از	برگ ــدف	اصل ــرد:	ه ــد	ک ــی	تأکی کریم
همایــش	بررســی	مشــکالت	موجــود،	افزایــش	ســطح	
ــور	 ــد	انگ ــص	در	تولی ــع	نواق ــی،	رف ــش	علم ــی	و	دان آگاه
ــن	 ــادرات	ای ــد	و	ص ــره	وری	تولی ــش	به ــمش	و	افزای و	کش

ــت. ــوالت	اس محص
امــا	گذشــته	از	چنیــن	اقدامــات	علمــی	در	راســتای	معرفــی	
بیشــتر	ظرفیت	هــای	شهرســتان	مالیــر	در	عرصه	کشــاورزی	

کشمش های میلیون دالری؛ شهر خوشه های طالیی همچنان جلودار است

پروین قادری 
دانشمند
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نگاهــی	نیــز	بــه	وضعیــت	صادراتــی	کشــمش	مالیــر	
ــی	 ــای	صادرات ــه	دار	کااله ــان	رتب ــه	همچن ــته	ایم	چراک داش

ــدان	اســت. ــتان	هم اس
رئیــس	ســازمان	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	اســتان	همــدان	
ــدر	 ــون	در	ص ــر	هم	اکن ــه	کشــمش	مالی ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ب
کاالهــای	صادراتــی	اســتان	همــدان	قــرار	دارد،	گفــت:	طــی	
تیرمــاه	ســال	جــاری	۱2	میلیــون	و	۵32	هــزار	دالر	صــادرات	

ــت. ــده	اس ــدان	انجام	ش ــرک	هم کشــمش	از	گم
ــن	 ــزار	و	۸۷۸	ت ــه	۱۰	ه ــان	اینک ــن	بابی ــا	متی حمیدرض
از	همــدان	 امســال	 نخســت	 مــاه	 کشــمش	طــی	۴	
صادرشــده	اســت،	گفــت:	کشــمش	به	تنهایــی	2۰.۸	
ــه	خــود	 درصــد	از	مجمــوع	صــادرات	اســتان	همــدان	را	ب

اختصــاص	داده	اســت.
وی	بابیــان	اینکــه	صــادرات	کشــمش	از	اســتان	همــدان	طــی	
۴	مــاه	نخســت	ســال	جــاری	ازنظــر	ارزشــی	۶	درصــد	و	ازنظر	
وزنــی	۵۰	درصــد	افزایــش	داشــته	اســت،	گفــت:	مهم	تریــن	
کاالهــای	صادراتــی	اســتان	همــدان	کشــمش،	ســفال،	موتور	
کولــر	و	لبنیــات	اســت	کــه	کشــمش	همچنــان	جایــگاه	برتــر	

خــود	را	حفــظ	کــرده	اســت.
رئیــس	ســازمان	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	اســتان	همــدان	
یــادآور	شــد:	امســال	درمجمــوع	طــی	۴	مــاه	نخســت	ســال	
۶۰	میلیــون	و	۱3۱	هــزار	دالر	کاال	بــه	وزن	۱۵۹	هــزار	و	۵۶۰	

تــن	از	اســتان	همــدان	صادرشــده	اســت.
معــاون	مدیــر	صنایــع	کشــاورزی	ســازمان	جهــاد	کشــاورزی	
اســتان	همــدان	نیــز	در	خصــوص	وضعیــت	واحدهــای	تولیــد	
کشــمش	در	اســتان	همــدان	عنــوان	کــرد:	جهــاد	کشــاورزی	
اســتان	همــدان	در	خصــوص	تصفیــه	و	بســته	بندی	کشــمش	
ــزار	و	۴3۶	 ــته	بندی	3۷	ه ــت	بس ــا	ظرفی ــد	ب ــرای	2۵	واح ب
تــن	و	اشــتغال	مســتقیم	3۷۹	نفــر	پروانــه	بهره	بــرداری	

صــادر	کــرده	اســت.
حســن	محمــدی	بابیــان	اینکــه	ســازمان	صنعــت،	معــدن	و	
ــرداری	صــادر	 ــه	بهره	ب ــرای	2۷	واحــد	پروان ــز	ب تجــارت	نی
ــادل	۴۰	 ــی	مع ــا	ظرفیت ــن	واحده ــت:	ای ــرده	اســت،	گف ک
ــر	شــغل	ایجــاد	 ــرای	۴۰۱	نف ــد	و	ب ــن	دارن ــزار	و	۹3۵	ت ه

کرده	انــد.
ــه	و	 ــه	تصفی ــا	درزمین ــن	مجوزه ــه	اینکــه	ای ــا	اشــاره	ب وی	ب
بســته	بندی	کشــمش	صادرشــده	اســت،	گفــت:	طــی	
ــور	و	 ــرآوری	انگ ــت	ف ــعه	صنع ــرای	توس ــر	ب ــال	های	اخی س
ــورت	 ــد	س ــه	خری ــده	ک ــی	انجام	ش ــد	کشــمش	اقدامات تولی

ــت. ــات	اس ــن	اقدام ــه	ای ــزری	ازجمل لی

ــه  ــر قرارگرفت ــول مدنظ ــر محص ــد باکیفیت ت تولی
ــت اس

ــردن	 ــدا	ک ــه	ج ــزری	ب ــورت	لی ــه	س ــان	اینک ــدی	بابی محم
کشــمش	هایی	کــه	مناســب	صــادرات	نیســتند	کمــک	
می	کنــد،	گفــت:	در	دوره	حاضــر	بــا	توجــه	بــه	افزایــش	رقبــا	
ــن	 ــت	بنابرای ــده	اس ــخت	ش ــی	س ــمش	کم ــادرات	کش ص
ــه	فعــاالن	ایــن	بخــش	زمینــه	تولیــد	 ــه	تســهیالت	ب ــا	ارائ ب

ــت. ــه	اس ــر	قرارگرفت ــول	مدنظ ــر	محص باکیفیت	ت
معــاون	مدیــر	صنایــع	کشــاورزی	ســازمان	جهــاد	کشــاورزی	
اســتان	همــدان	بــا	تأکیــد	بــر	اینکــه	پارســال	۴	واحد	ســورت	
ــی	 ــز	برخ ــال	نی ــت:	امس ــت،	گف ــده	اس ــزری	خریداری	ش لی
ــتم	 ــن	سیس ــتفاده	از	ای ــال	اس ــه	دنب ــن	بخــش	ب ــاالن	ای فع

جدیــد	هســتند.

باید در انبارداری تجدیدنظر شود
ــز	 ــد	کشــمش	نی ــه	مشــکالت	موجــود	در	بخــش	تولی وی	ب
اشــاره	ای	کــرد	و	بابیــان	اینکــه	بایــد	در	انبــارداری	تجدیدنظر	
ــار	کــردن	 ــرای	انب ــی	ب شــود،	گفــت:	برخــی	واحدهــا	از	گون
کشــمش	اســتفاده	می	کننــد	کــه	ایــن	اقــدام	مناســب	

ــت. نیس

محمــدی	بابیــان	اینکــه	ایــن	اقــدام	ســبب	می	شــود	
ــا	نگهــداری	 به	صــورت	غیربهداشــتی	کشــمش	در	کارخانه	ه
ــن	 ــا	تدوی ــه	و	ب ــار	شــود،	گفــت:	اقدامــی	صــورت	گرفت و	انب
ــم	کــه	خطــوط	 ــه	ای	پیــش	می	روی برنامــه	ای	۵	ســاله	به	گون
ــه	 ــده	و	درزمین ــتیل	تبدیل	ش ــه	اس ــا	ب ــن	واحده ــن	ای آه

ــرد. ــز	اصــالح	صــورت	گی ــارداری	نی انب
ــتفاده	از	 ــای	اس ــارداری	به	ج ــد	در	انب ــه	بای ــان	اینک وی	بابی
گونــی	از	ســبدهای	مخصــوص	اســتفاده	شــود،	گفــت:	بایــد	

ــه	کیفیــت	کشــمش	شــد. ــع	آســیب	وارد	شــدن	ب مان
معــاون	مدیــر	صنایــع	کشــاورزی	ســازمان	جهــاد	کشــاورزی	
بــه	 ارزان	قیمــت	 ارائــه	تســهیالت	 از	 اســتان	همــدان	
متقاضیــان	خبــر	داد	و	بابیــان	اینکــه	پارســال	۱3	نفــر	ایــن	
تســهیالت	را	بــه	مبلــغ	۱2	میلیــارد	تومــان	دریافــت	کردنــد،	
ــه	دو	متقاضــی	مبلــغ	یــک	میلیــارد	و	 گفــت:	امســال	نیــز	ب

ــت. ــده	اس ــان	پرداخت	ش ــون	توم ۸۰۰	میلی

رتبــه اول تولیــد کشــمش کشــور بــه مالیــر 
دارد اختصــاص 

وی	بابیــان	اینکــه	کشــمش	مالیــر	در	کشــور	مطــرح	اســت	
ــر	 ــه	مالی ــور	ب ــمش	کش ــد	کش ــه	اول	تولی ــان	رتب و	همچن

اختصــاص	دارد،	گفــت:	مالیــر	تنها	شهرســتان	کشــور	اســت	
کــه	از	ایــن	تعــداد	واحــد	تولیــد	کشــمش	برخــوردار	اســت	و	

هیــچ	اســتانی	از	ایــن	امتیــاز	برخــوردار	نیســت.
محمـدی	از	برنامه	ریـزی	بـرای	ایجاد	خوشـه	کشـمش	مالیر	
خبـر	داد	و	بابیـان	اینکـه	خوشـه	از	قسـمت	های	مختلفـی	
تشـکیل	می	شـود	کـه	چنـد	واحـد	بایـد	در	اجـرای	آن	باهـم	
فـرآوری	 بـرای	 جامعـی	 برنامـه	 گفـت:	 کننـد،	 همـکاری	
محصـوالت	در	دسـت	تدوین	اسـت	کـه	به	اجـرا	رسـیدن	آن	

چندیـن	قـدم	اسـتان	را	بـه	جلـو	پیـش	می	بـرد.
مدیــر	توســعه	بازرگانــی	ســازمان	جهــاد	کشــاورزی	اســتان	
همــدان	نیــز	در	خصــوص	جایــگاه	کشــمش	تولیــدی	اســتان	
همــدان	در	ســطح	کشــور	عنــوان	کــرد:	طــی	۴	مــاه	نخســت	
امســال	۴۵	میلیــارد	و	۴۰۰	میلیــون	تومــان	کشــمش	از	

اســتان	همــدان	صادرشــده	اســت.
ــی	کشــمش	 ــان	اینکــه	اوضــاع	صادرات ــان	بابی مهــدی	نجفی
اســتان	همــدان	قابل	قبــول	اســت،	گفــت:	قیمــت	هــر	کیلــو	

کشــمش	صادراتــی	۵	هــزار	و	۵۶۰	تومــان	اســت.
ــه	 ــد	ک ــش	آم ــی	پی ــال	۹۵	بحران ــه	در	س ــان	اینک وی	بابی
ــا	مشــکل	روبــرو	کــرد،	گفــت:	ســال	 صــادرات	کشــمش	را	ب
ــی	 ــود	و	در	پ ــاد	ب ــیار	زی ــدی	بس ــمش	تولی ــدار	کش ۹۵	مق

ــری	از	 ــرای	جلوگی ــه	ب ــت	شــدیدی	داشــت	ک آن	قیمــت	اف
متضــرر	شــدن	تولیدکننــدگان	۱۴.۵	میلیــارد	تومــان	یارانــه	
بــرای	باغــداران	در	نظــر	گرفتــه	شــد	و	در	ســال	۹۶	پرداخــت	

شــد.

ــت  ــه کش ــر ب ــتان مالی ــدار در شهرس ــزار باغ ۸ ه
ــتند ــغول هس ــور مش انگ

مدیــر	توســعه	بازرگانــی	ســازمان	جهــاد	کشــاورزی	اســتان	
ــدار	در	 ــزار	باغ ــر	۸	ه ــال	حاض ــه	در	ح ــان	اینک ــدان	بابی هم
شهرســتان	مالیــر	بــه	کشــت	انگــور	مشــغول	هســتند،	گفت:	
ــر	۱۰	هــزار	و	 ــر	کشــت	انگــور	در	شهرســتان	مالی ســطح	زی
۴۹۸	هکتــار	و	متوســط	عملکــرد	۴	تــن	و	2۰۰	کیلــو	در	هــر	

هکتــار	اســت.
وی	بابیــان	اینکــه	انــواع	انگــور	در	مالیــر	کشــت	می	شــود	امــا	
انگــور	کشمشــی	از	ســوی	باغــداران	بیشــتر	مــورد	اســتقبال	
ــوع	 اســت	و	وســعت	بیشــتری	از	زمین	هــا	بــه	کشــت	ایــن	ن
ــا	 ــی	ی ــور	کشمش ــت:	انگ ــت،	گف ــه	اس ــور	اختصاص	یافت انگ
همــان	انگــور	بی	دانــه	بــه	کشــمش	تبدیــل	می	شــود	و	
بازارهــای	جهانــی	نیــز	ایــن	نــوع	محصــول	را	بهتــر	از	ســایر	

محصــوالت	می	داننــد.

ــن،	 ــک،	اوکرای ــی،	چ ــی،	رومان ــورهای	اروپای ــان	کش نجفی
ــورهای	 ــتان	را	کش ــتان،	ترکمنس ــراق،	افغانس ــتان،	ع لهس
ــت:	 ــر	برشــمرد	و	گف ــدف	صــادرات	کشــمش	مالی ــورد	ه م
ــرای	توســعه	صــادرات	کشــمش	در	نظــر	 برنامه	هایــی	کــه	ب
ــرات	 ــع	تفک ــی	مواق ــا	در	برخ ــت	ام ــیار	اس ــده	بس گرفته	ش
ســنتی	باغــداران	کــه	از	اجــداد	خــود	بــه	ارث	برده	انــد	اجرای	

ــد. ــرو	می	کن ــختی	روب ــا	س ــا	را	ب برنامه	ه
مدیــر	توســعه	بازرگانــی	ســازمان	جهــاد	کشــاورزی	اســتان	
ــورت	 ــمش	به	ص ــک	کردن	کش ــه	خش ــان	اینک ــدان	بابی هم
ــرای	ســورت	 ــزری	ب ــتگاه	های	لی ــتفاده	از	دس بهداشــتی،	اس
کشــمش	و	خــارج	کــردن	کشــمش	های	بارنــگ	و	وزن	
نامناســب	از	تولیــدات	مــورد	تأکیــد	قــرار	دارد،	گفــت:	
ــورد	 ــز	م ــازار	نی ــذب	ب ــرای	ج ــکیل	ب ــته	بندی	های	ش بس

ــت. ــوده	اس ــدف	ب ه
وی	بابیــان	اینکــه	تیزابــی	کــردن	انگــور	بــا	مــواد	شــیمیایی	
ــه	 ــرار	دارد	و	ب ــد	ق ــورد	تأکی ــز	م ــتاندارد	نی ــب	و	اس مناس
ــت:	 ــد،	گف ــت	کنن ــوارد	را	رعای ــن	م ــده	ای ــداران	اعالم	ش باغ
ــتانداردهای	 ــاس	اس ــر	اس ــی	ب ــورهای	اروپای ــماری	از	کش ش
تعریف	شــده	خــود	اســتفاده	از	برخــی	ســموم	را	در	صنعــت	
فــراوری	محصــوالت	ممنــوع	کرده	انــد	کــه	بــرای	بــه	دســت	

ــران اقتصاد ایـ
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آوردن	بــازار	ایــن	کشــورها	بایــد	مانــع	اســتفاده	از	این	ســموم	
ــداران	شــد. توســط	باغ

پاک	کنــی	 ســبزه	 کارخانه	هــای	 تجهیــز	 از	 نجفیــان	
تولیــد	 بــرای	 جدیــد	 دســتگاه	های	 از	 اســتفاده	 و	
کشــمش	هایی	یکدســت	خبــر	داد	و	گفــت:	مالیــر	در	
کشــور	درزمینــه	تولیــد	کشــمش	ســرآمد	اســت	امــا	
ــان	 ــن	و	زنج ــان،	قزوی ــون	خراس ــی	همچ ــال	رقبای به	هرح
ــت	 ــود	کیفی ــرای	بهب ــد	ب ــت	و	بای ــده	گرف ــد	نادی را	نبای

ــرد. ــالش	ک ــد	ت تولی
وی	بابیــان	اینکــه	کشــمش	در	مالیــر	بــه	دنبــال	یــک	
ــان	 ــر	در	جه ــزود:	کشــمش	مالی ــت،	اف ــده	اس ــد	ثبت	ش برن
ــز	 ــتان	نی ــد	هندوس شناخته	شــده	اســت	و	کشــورهایی	مانن

ــد. ــن	می	کنن ــر	تأمی ــود	را	از	مالی ــمش	خ کش
مدیــر	توســعه	بازرگانــی	ســازمان	جهــاد	کشــاورزی	اســتان	
همــدان	بابیــان	اینکــه	کشــمش	مالیــر	مراحــل	نهایــی	ثبــت	
ــی	 ــان	را	ط ــران	و	جه ــهور	در	ای ــد	مش ــک	برن ــوان	ی به	عن
ــی	کشــمش	 ــاژ	صادرات ــال	۹۵	تن ــی	س ــت:	ط ــد،	گف می	کن
ــون	و	۷۰۰	 ــه	ارزش	۷۱	میلی ــن	ب ــزار	و	333	ت ــر	3۸	ه مالی
هــزار	دالر	بــوده	و	در	ســال	۹۶	نیــز	۱۰	هــزار	و	۱۸۷	تــن	بــه	

ــت. ــوده	اس ــون	دالر	ب ارزش	۱۶.۶	میلی
موضوعــی	کــه	در	صحبت	هــای	مســئوالن	جهــاد	کشــاورزی	
ــرورت	 ــت	ض ــرار	گرف ــد	ق ــورد	تأکی ــز	م ــدان	نی ــتان	هم اس
ــر	 ــه	ه ــه	ب ــت	چراک ــر	اس ــمش	مالی ــه	کش ــکیل	خوش تش
ــتقر	در	آن	را	 ــای	مس ــه؛	واحده ــن	خوش ــاد	ای ــورت	ایج ص
در	مســیر	بهبــود	هــر	چه	بهتــر	کمــی	و	کیفــی	محصــوالت	
قــرار	می	دهــد	و	آن	هــا	را	بــه	اســتانداردهای	جهانــی	نزدیــک	

می	کنــد.
بــر	همیــن	اســاس	و	ازآنجایی	کــه	ایجــاد	خوشــه	های	
صادراتــی	بــه	مجموعــه	شــرکت	شــهرک	های	صنعتــی	
واگذارشــده	ســری	بــه	مدیــر	شــرکت	شــهرک	های	صنعتــی	

ــه	را	 ــن	زمین ــده	در	ای ــات	انجام	ش ــد	اقدام ــدان	زده	و	رون هم
ــدیم. ــا	ش جوی

شناسایی ۴۲ خوشه صنعتی در استان همدان
کیــوان	گــردان	از	شناســایی	۴2	خوشــه	صنعتــی	در	اســتان	
همــدان	ســخن	گفــت	و	بابیــان	اینکــه	از	ایــن	تعــداد	مطالعــه	
۱۸	خوشــه	انجــام	و	بــرای	۱۱	خوشــه	امکان	ســنجی	صــورت	
گرفتــه	اســت،	گفــت:	خوشــه	های	صنعتــی	ســفال	اللجیــن،	
ــتای	 ــاک	روس ــر	و	پوش ــت	مالی ــل	و	منب ــتیک	رزن،	مب الس

کردآبــاد	در	حــال	طــی	فراینــد	توســعه	هســتند.
وی	بابیــان	اینکــه	بــرای	راه	انــدازی	خوشــه	کشــمش	مالیــر	
کارهــا	از	ابتــدای	امســال	قــوت	گرفــت	و	در	حال	انجام	اســت،	
گفــت:	شــرکت	شــهرک	های	صنعتــی	حمایــت	از	خوشــه	ها	

ــتور	کار	دارد. را	در	دس
وی	بابیــان	اینکــه	بــا	راه	انــدازی	خوشــه	برنامه	هــای	آموزشــی	
ــه	ها	 ــت:	خوش ــود،	گف ــه	می	ش ــز	ارائ ــورت	متمرک ــز	به	ص نی

در	بیشــتر	اوقــات	در	جــوار	روســتاها	ایجــاد	می	شــوند.

ــمش  ــه کش ــتقرار در خوش ــرای اس ــد ب ۱۸۰ واح
مالیــر اعــالم آمادگــی کرده انــد

گــردان	بــا	اشــاره	بــه	تالش	هــای	صــورت	گرفتــه	درزمینــه	
ــف	 ــدام	را	از	وظای ــن	اق ــر	ای ــمش	مالی ــازی	کش ــد	س برن
ســازمان	جهــاد	کشــاورزی	برشــمرد	و	بــا	تأکیــد	بــر	
ــه	 ــون	ب ــک	پاوی ــی	ی ــع	غذای ــگاه	صنای ــه	در	نمایش اینک
کشــمش	اختصــاص	دارد،	گفــت:	تاکنــون	۱۸۰	واحــد	
بــرای	اســتقرار	در	خوشــه	کشــمش	مالیــر	اعــالم	آمادگــی	

کرده	انــد.
وی	بابیــان	اینکــه	از	مجمــوع	واحدهــای	شناسایی	شــده	
بیــش	از	۹۵	درصــد	فعــال	هســتند،	گفــت:	در	حــال	حاضــر	
۶۰	برنــد	صادراتــی	کشــمش	در	مالیــر	وجــود	دارد	امــا	برنــد	

ــب	کنسرســیوم	انجام	نشــده	کــه	در	 ســازی	مشــترک	در	قال
دســت	پیگیــری	اســت.

نگاهــی	بــه	وضعیــت	فنــی	واحدهــای	تولیدکننــده	کشــمش	
ــا	 ــه	تالش	ه ــت	ک ــر	آن	اس ــز	بیانگ ــر	نی ــتان	مالی در	شهرس
ــه	دارد	 ــده	ادام ــای	تولیدکنن ــازی	واحده ــرای	استانداردس ب
تــا	جایــی	کــه	محیط	زیســت	شهرســتان	مالیــر	نیــز	بیــکار	
ــن	موضــوع	حساســیت	نشــان	داده	 ــه	ای ــده	و	نســبت	ب نمان

ــت. اس

ــر  ــمش در مالی ــد کش ــد تولی ــه ۱۷ واح تصفیه خان
ــت ــده اس فعال ش

در	همیــن	راســتا	مدیــر	حفاظــت	محیط	زیســت	شهرســتان	
مالیــر	بابیــان	اینکــه	تاکنــون	تصفیه	خانــه	۱۷	واحــد	تولیــد	
کشــمش	در	مالیــر	فعال	شــده	اســت،	گفــت:	جلســات	
ــتانی	و	 ــتانی	و	اس ــئوالن	شهرس ــور	مس ــا	حض ــددی	ب متع
اعضــای	انجمــن	تولیــد	و	صادرکننــدگان	کشــمش	مالیــر	در	

ــت. ــده	اس ــوص	تشکیل	ش ــن	خص ای
ــر	به	عنــوان	 ــان	اینکــه	شهرســتان	مالی مجیــد	شــعبانلو	بابی
یکــی	از	قطب	هــای	تولیــد	کشــمش	دارای	جایگاه	ویــژه	ای	در	
کشــور	اســت؛	به	نحوی	کــه	عمــده	صــادرات	کشــمش	کشــور	
مربــوط	بــه	ایــن	شهرســتان	اســت،	گفــت:	۴۰	تــا	۵۰	واحــد	

فعــال	تولیــد	کشــمش	در	مالیــر	فعــال	اســت.
مطالــب	عنوان	شــده	بیانگــر	ایــن	واقعیــت	اســت	کــه	مالیــر	
به	عنــوان	یکــی	از	شهرســتان	های	سرشــار	از	ظرفیــت	
ــاغ	 ــار	ب ــزار	هکت ــدی	از	۱۰	ه ــا	بهره	من ــدان،	ب ــتان	هم اس
انگــور	پتانســیلی	در	دســت	دارد	کــه	پرداختــن	بــه	آن	و	ثبت	
ــش	را	در	 ــدی	نام ــمش	تولی ــرای	کش ــی	ب ــد	جهان ــک	برن ی
جهــان	پــرآوازه	خواهــد	کــرد	پــس	تــا	دیر	نشــده	و	کشــمش	
ــرار	 ــی	ق ــبد	صادرات ــر	در	س ــه	ای	دیگ ــام	منطق ــه	ن ــر	ب مالی

ــام	داد. ــات	الزم	را	انج ــد	اقدام ــه	بای نگرفت

ــران اقتصاد ایـ
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و  توســعه  طــرح  اجرایــی  عملیــات 
ــان  ــیمی خراس ــاز 2 پتروش ــدازی ف راه ان
شــمالی به عنــوان بزرگ تریــن پــروژه 
اقتصــادی ایــن اســتان باگذشــت ســه 
ســال از زمــان کلنــگ زنــی، همچنــان 

متوقــف مانــده اســت.

به	عنــوان	 کــه	 اســت	 مــادر	 صنایــع	 از	 پتروشــیمی	
تغذیه	کننــده	ســایر	بخش		هــای	صنعــت	می		توانــد	در	
بــه	حرکــت	درآوردن	موتــور	حرکــت	اقتصــاد	کشــور	نقــش	

ــد. ــا	کن ــی	ایف اساس
ــه	 ــت	و	گاز	ب ــام	نف ــواد	خ ــل	م ــتغال	زایی،	تبدی ارزآوری،	اش
کاالهایــی	بــا	ارزش	افــزوده	باالتــر،	افزایــش	صــادرات	و	تأثیــر	
مســتقیم	آن	بــر	اقتصــاد	کشــور	ازجملــه	دالیلــی	اســت	کــه	
ــن	صنعــت	شــکل	 ــی	ای ســبب	شــد	زیرســاخت	های	تکمیل

گیــرد.
ــر	نفــت	و	گاز	به	عنــوان	 ــه	وجــود	ذخای ــا	توجــه	ب ــران	ب در	ای
خــوراک	اولیــه	تولیــد	محصــول،	صنعت	پتروشــیمی	از	رشــد	
مطلوبــی	برخــوردار	بــوده	اســت،	امــا	توســعه	ایــن	بخــش	از	
ــی	 ــاد	مقاومت ــق	اقتص ــتغال	و	تحق ــاد	اش ــای	ایج ضرورت	ه

ــود. ــوب	می	ش محس
ــت	 ــا	موافق ــان	ب ــیمی	خراس ــعه	پتروش ــرح	توس ــگ	ط کلن
رئیس	جمهــور	در	ســفری	کــه	خردادمــاه	ســال	۹۴	بــه	
خراســان	شــمالی	داشــت	توســط	ربیعــی	وزیــر	وقت	تعــاون،	
ــن	 ــوز	ای ــا	هن ــد	ام ــن	زده	ش ــه	زمی ــی	ب ــاه	اجتماع کار	و	رف
ــی	 ــان	و	درآمدزای ــتغال	زایی	جوان ــه	اش ــد	ب ــه	امی طرحــی	ک

ــده	اســت. ــن	مان ــر	زمی ــراه	داشــت	ب ــه	هم اســتان	را	ب
ــی	ایــن	 ــه	هنــگام	عملیــات	کلنــگ	زن ــر	وقــت	تعــاون	ب وزی

ــص	۷۰۰	 ــا	تخصی ــرح	ب ــن	ط ــود	ای ــرده	ب ــالم	ک ــروژه	اع پ
میلیــون	دالر	از	محــل	صنــدوق	توســعه	ملــی	به	عنــوان	
اعتبــار	ارزی	و	۱۶	هــزار	میلیــارد	ریــال	اعتبــار	ریالــی	
عملیاتــی	شــده	و	همچنیــن	بخشــی	از	هزینه	هــای	طــرح	از	
ــارکت	 ــرکت	و	مش ــای	ش ــا،	دارایی	ه ــل	آورده	صندوق	ه مح

ــد. ــد	ش ــن	خواه ــل	تأمی ــای	عام بانک	ه
ربیعــی	همچنیــن	تأکیــد	کــرد	کــه	بــا	بهره	بــرداری	از	
ــه	 ــر	زمین ــزار	و	۵۰۰	نف ــک	ه ــش	از	ی ــرای	بی ــروژه	ب ــن	پ ای
اشــتغال	مســتقیم	و	بــرای	بیــش	از	ســه	هــزار	نفــر	به	صــورت	

غیرمســتقیم	کار	ایجــاد	می	شــود.
ــا	 ــان	ت ــیمی	خراس ــاز	2	پتروش ــود	ف ــرار	ب ــه	ق ــود	اینک باوج
ــی	بخشــی	از	 ــر	درآمدزای ــاح	و	عــالوه	ب ــان	ســال	۹۶	افتت پای
مشــکل	اشــتغال	اســتان	را	برطــرف	کنــد	امــا	تاکنــون	تنهــا	
ــن	را	 ــرای	ای ــرورت	اج ــر	ض ــی	ب ــود	مبن ــاور	خ ــئوالن	ب مس
تکــرار	مــی	کننــد	امــا	در	عمــل	جــز	امــروز	و	فــردا	کــردن،	

ــته	اســت. ــی	نداش بازده

ــغلی  ــت ش ــیمی فرص ــاز ۲ پتروش ــدن ف ــرا نش اج
ــت ــر را گرف ــزار نف ــد ه چن

ــد:	 ــمالی	می	گوی ــان	ش ــدگان	خراس ــع	نماین ــس	مجم رئی
اجــرا	نشــدن	فــاز	دوم	پتروشــیمی	خراســان	و	پــروژه	»جــی	
تــی	پــی	پــی«	عــالوه	بــر	اینکــه	درآمــد	ســه	هــزار	میلیــارد	
ــد	 ــتغال	چن ــاد	اش ــه	ایج ــت،	زمین ــتان	گرف ــی	را	از	اس تومان

ــاد	داد. ــر	ب ــز	ب ــری	را	نی هزارنف
ــن	مشــکل	اجــرای	 ــد:	عمده	تری ــار	می	کن ــی	اظه ــی	قربان عل
فــاز	دوم	پتروشــیمی	اختــالف	بیــن	پنــج	ســهام	دار	بــود	بــه	
ــری	 ــی	پیگی ــت	به	تنهای ــت	نمی	توانس ــبب	دول ــن	س همی

کنــد.
قربانــی	می	افزایــد:	پیــش	از	آنکــه	کلنــگ	فــاز	دوم	بــه	

ــی	 ــی	پ ــی	ت ــرح	»ج ــود	نخســت	ط ــرار	ب ــورد،	ق ــن	بخ زمی
ــاال	و	آب	 ــه	ســبب	ســرمایه	گذاری	ب ــا	ب ــاز	شــود	ام ــی«	آغ پ
ــه	 ــاز	دوم	ب ــت	اجــرای	ف ــف	و	صحب ــراوان	اجــرای	آن	متوق ف

ــد. ــان	آم می
ــرای	 ــمالی	ب ــان	ش ــدگان	خراس ــه	نماین ــان	اینک ــا	بی وی	ب
ــاز	دوم	پتروشــیمی	در	جلســات	متعــدد	 ــات	ف اجــرای	عملی
بــا	دولــت	پیشــنهاد	خریــد	ســهام	بخــش	خصوصــی	و	تهاتــر	
را	مطــرح	کرده	انــد،	می	گویــد:	وزارت	آموزش	وپــرورش	و	
وزارت	دفــاع	در	ظاهــر	موافــق	پیشــنهادات	اســت	امــا	عمــاًل	

ــد. ــرمایه	گذاری	ندارن ــرای	س ــی	ب تمایل
ــرگالن	 ــرم،	راز	و	ج ــه،	جاج ــورد،	گرم ــردم	بجن ــده	م نماین
و	مانــه	و	ســملقان	در	مجلــس	شــورای	اســالمی	بیــان	
ــرکت	 ــت	ش ــته	از	ثب ــاه	گذش ــی	دو	م ــر	کار	ط ــد:	وزی می	کن
ــا	 ــر	داد	ام ــاز	دوم	پتروشــیمی	خب ــرای	اجــرای	ف ــدی	ب جدی

ــت. ــد	داش ــام	کار	را	نخواه ــوان	انج ــز	ت ــرکت	نی ــن	ش ای
قربانــی	می	افزایــد:	شــرکت	جدیــد	عــالوه	بــر	اینکــه	
اعتبــاری	نــدارد	ســرمایه	کافــی	بــرای	بــه	ســرانجام	رســاندن	
ایــن	پــروژه	ملــی	نــدارد	و	قطعــاً	در	میانــه	کار	مشــکل	ایجــاد	

ــرد. ــد	ک خواه
وی	تصریــح	می	کنــد:	بهتریــن	راه	حــل	بــرای	عملیاتــی	
کــردن	ایــن	طــرح	عظیــم	در	خراســان	شــمالی،	پیگیــری	از	
طــرف	شــخص	رئیس	جمهــور	اســت،	چراکــه	وقتــی	کلنــگ	
ــب	 ــه	معنــای	پیش	بینــی	تمــام	جوان ــروژه	ای	را	می	زننــد	ب پ

اســت.
رئیــس	مجمــع	نماینــدگان	خراســان	شــمالی	بــا	بیــان	اینکه	
اقتصادی	تریــن	پــروژه	در	ســطح	کشــور	پتروشــیمی	اســت،	
اظهــار	می	کنــد:	مطالعــات	دقیــق	ایــن	مجموعــه	انجام	شــده	
ــدارد،	 ــود	ن ــاز	دوم	وج ــرای	ف ــرای	اج ــی	ب ــه	راه	حل و	چنانچ
ــت. ــر	گرف ــه	در	نظ ــوان	وثیق ــیمی	را	به	عن ــوان	پتروش می	ت

کلنگ بر زمین مانده پتروشیمی خراسان؛فرصت اشتغال زایی که هدر می رود

الهام
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قربانــی	اضافــه	می	کنــد:	عملیــات	طــرح	توســعه	پتروشــیمی	
ــرود	 ــه	اعتبــارات	دولتــی	می	توانســت	پیــش	ب ــدون	نیــاز	ب ب
ــتغال	و	 ــه	اش ــی	ب ــه	بزرگ ــا	ضرب ــفانه	کم	کاری	ه ــا	متأس ام

ــمالی	وارد	آورد. ــان	ش ــد	خراس درآم
وی	مطــرح	می	کنــد:	بــا	توجــه	بــه	اینکــه	عمــر	پتروشــیمی	
ــرده،	 ــش	پیداک ــز	افزای ــا	نی ــت	و	هزینه	ه ــان	اس ــه	پای روب

ــت. ــی	اس ــکل	الزام ــن	مش ــل	ای ــرای	ح ــی	ب چاره	اندیش
نماینــده	مــردم	بجنورد،	گرمــه،	جاجــرم،	رازو	جــرگالن	و	مانه	
ــد:	 ــار	می	کن ــالمی	اظه ــورای	اس ــس	ش ــملقان	در	مجل و	س
متأســفانه	باوجوداینکــه	مشــکلی	در	تأمیــن	گاز	کــه	خــوراک	
ــزه	 ــه	ســبب	بی	انگی ــا	ب ــم	ام ــه	پتروشــیمی	اســت	نداری اولی
ــر	 ــه	تأخی ــرح	ب ــن	ط ــرای	ای ــروز	اج ــراد	ام ــودن	برخــی	اف ب

ــاده	اســت. افت
قربانــی	عنــوان	می	کنــد:	در	برنامــه	ششــم	توســعه	و	
به	ویــژه	در	بندهــای	2۴	گانــه	سیاســت	های	اقتصــادی	
مقاومتــی	ابالغــی	از	ســوی	مقــام	معظــم	رهبــری	بــر	افزایش	
محصــوالت	پتروشــیمی	تــا	۱۰۰	میلیــون	تــن	تأکیــد	
ــی	و	 ــاد	مقاومت ــق	اقتص ــرای	تحق ــن	ب ــت،	بنابرای ــده	اس ش
جلوگیــری	از	خــام	فروشــی	و	بهــره	وری	بــاال	بایــد	محصوالت	

ــم. ــش	بدهی ــیمی	را	افزای پتروش
ــت	 ــمالی	می	توانس ــان	ش ــیمی	خراس ــد:	پتروش وی	می	گوی

نقــش	بســزایی	در	اجــرای	اقتصــاد	مقاومتــی	داشــته	باشــد	
امــا	ســهل	انگاری	ها	ایــن	فرصــت	طالیــی	را	از	اســتان	

ــت. گرف

وعده هــای بیهــوده بســتر توســعه اســتان را 
ــرد ــف ک متوق

ــه،	جاجــرم،	راز	و	جــرگالن	و	 ــورد،	گرم ــردم	بجن ــده	م نماین
مانــه	و	ســملقان	در	مجلــس	شــورای	اســالمی	هــم	بــا	بیــان	
ــب	 ــاز	دوم	پتروشــیمی	ســبب	عق ــی	نشــدن	ف ــه	اجرای اینک
ــدن	 ــرا	نش ــد:	اج ــد،	می	گوی ــمالی	ش ــان	ش ــادن	خراس افت
ــی	 ــن	واحــد	صنعت ــوان	بزرگ	تری ــاز	دوم	پتروشــیمی	به	عن ف
خراســان	شــمالی	بــا	وعده	هــای	بیهــوده	توســعه	ایــن	اســتان	

را	مختــل	کــرده	اســت.
ــیمی	 ــاز	دوم	پتروش ــرای	ف ــد:	اج ــار	می	کن ــری	اظه علی	اکب
خراســان	بســتری	بــرای	اشــتغال	زایی	جوانــان	ایــن	منطقــه	

ــا	وعده	هــای	بیهــوده	کاری	از	پیــش	نرفــت. ــود	امــا	ب ب
اکبــری	بــا	بیــان	اینکــه	عملیاتــی	شــدن	ایــن	فــاز	
پتروشــیمی،	اقتصــاد	خراســان	شــمالی	را	متحــول	می	کــرد،	
ــردم	 ــه	م ــیمی	را	ب ــترش	پتروش ــر	کار	گس ــد:	وزی می	افزای
ــه	 ــرمایه	گذار	ب ــا	س ــود	ام ــده	داده	ب ــمالی	وع ــان	ش خراس
ــردن	 ــی	ک ــه	عملیات ــی	ب ــه	تمایل ــت	منطق ــبب	محرومی س

ــت. ــرح	نداش ط
وی	بیــان	می	کنــد:	بی	میلــی	ســرمایه	گذار	دلیــل	بــر	
بی	توجهــی	دولــت	نیســت	چراکــه	دولــت	وظیفــه	جایگزیــن	

ــود. ــران	ش ــتی	ها	جب ــا	و	کاس ــا	خأه ــته	ت ــردن	را	داش ک
نماینــده	مــردم	بجنورد،	گرمــه،	جاجــرم،	رازو	جــرگالن	و	مانه	
و	ســملقان	در	مجلــس	شــورای	اســالمی	تصریــح	می	کنــد:	با	
گذشــت	بیــش	از	ســه	ســال	هنــوز	شــاهد	تعلــل	مســئوالن	
بــرای	اجــرای	طرحــی	کــه	کلنــگ	آن	را	بــر	زمیــن	زده	انــد،	

هســتیم.

اهمــال در اجــرای طــرح توســعه پتروشــیمی 
خســارت ســنگینی بــه اســتان وارد کــرد

ــا	 ــورای	اســالمی	ب ــس	ش ــفراین	در	مجل ــردم	اس ــده	م نماین
ــرای	 ــاز	دوم	پتروشــیمی	ب ــی	نشــدن	ف ــه	عملیات ــان	اینک بی
ــری	داشــته	اســت،	 خراســان	شــمالی	خســارات	جبران	ناپذی
ــا	 می	گویــد:	متأســفانه	مدیرعامــل	و	ســهام	دار	پتروشــیمی	ب
ــه	خراســان	 اهمــال	در	اجــرای	طــرح	توســعه	پتروشــیمی	ب
ــران	آن	 ــه	جب ــد	ک شــمالی	خســارت	ســنگینی	را	وارد	کردن

دشــوار	اســت.
ــه	گذشــت	بیــش	از	22	ســال	از	 ــا	اشــاره	ب ــی	ب ــادی	قوام ه
ــک	 ــر	ی ــال	حاض ــد:	در	ح ــار	می	کن ــیمی	اظه ــر	پتروش عم
هــزار	و	3۰۰	نفــر	در	ایــن	مجموعــه	مشــغول	بــه	کار	هســتند	
ــا	کار	در	 ــی	ب ــای	بوم ــنایی	نیروه ــان	دهنده	آش ــن	نش و	ای

ــیمی	اســت. پتروش
وی	بیــان	می	کنــد:	پتروشــیمی	ســالیانه	۴۰۰	میلیــارد	
تومــان	ســود	دارد،	بنابرایــن	بایــد	ســود	حاصــل	از	فعالیت	هــا	
بــرای	ســرمایه	گذاری	در	بخــش	اســتهالک	آن	هزینــه	شــود.
نماینــده	مــردم	اســفراین	در	مجلــس	شــورای	اســالمی	
ــیمی	 ــل	از	پتروش ــود	حاص ــه	س ــد:	چنانچ ــح	می	کن تصری
ــزار	 ــه	ه ــاالنه	س ــاً	س ــود	قطع ــتهالک	ش ــع	اس ــرف	رف ص
ــه	دنبــال	خواهــد	داشــت. میلیــارد	تومــان	ســرمایه	گذاری	ب
ــر	کار	 ــه	وزی ــی	ک ــه	قول ــا	توجــه	ب ــد:	ب ــه	می	ده ــی	ادام قوام
ــه	 ــروژه	هرچ ــن	پ ــد	ای ــیمی	داده	بای ــعه	پتروش ــرای	توس ب
ســریع	تر	بــا	هــر	شــیوه	ای	اجــرا	شــود	تــا	بیــش	از	ایــن	رونــق	

اســتان	بــه	تعویــق	نیفتــد.
وی	مقصــر	اصلــی	اجــرا	نشــدن	فــاز	دوم	پتروشــیمی	را	
شــرکت	وقــت	کــه	۴۰درصــد	ســهام	را	داشــته	اســت،	اعــالم	
ــد:	ایــن	شــرکت	وظیفــه	داشــت	مشــکالت	 کــرده	و	می	گوی

ــد. ــی	کن ــع	و	طــرح	را	عملیات فنــی	را	رف
ــه	 ــد:	باوجوداینک ــرح	می	کن ــفراین	مط ــردم	اس ــده	م نماین
مدیرعامــل	شــرکت	ســرمایه	گذار	طــرح	توســعه	پتروشــیمی،	
بومــی	خراســان	شــمالی	بــوده	اما	بــا	امــروز	و	فــردا	کــردن	در	

اجــرای	طــرح	بــه	اســتان	خســارت	وارد	کــرد.
قوامـی	اظهـار	می	کند:	کلنـگ	زنی	فاز	دوم	پتروشـیمی	شـور	
و	شـوق	بسـیاری	در	میان	مردم	خراسـان	شـمالی	ایجـاد	کرد	
چراکـه	فکـر	می	کردنـد	تحـول	عظیمـی	روی	خواهـد	داد	و	

بخـش	زیـادی	از	مشـکل	اشـتغال	برطرف	می	شـود.
وی	بــا	بیــان	اینکــه	سال	هاســت	تحــول	بزرگــی	در	خراســان	
ــم	در	مــدت	 ــد:	امیدواری ــداده	اســت،	می	افزای شــمالی	روی	ن
ــتاندار	 ــور	اس ــا	حض ــم	و	ب ــت	دوازده ــده	دول ــر	باقی	مان عم
ــعه	 ــرح	توس ــرای	ط ــکل	اج ــریع	تر	مش ــه	س ــد	هرچ جدی
پتروشــیمی	و	دیگــر	طرح	هــای	ملــی	بــر	زمین	مانــده	

ــود. ــع	ش ــمالی	رف ــان	ش خراس
خراســان	شــمالی	باوجوداینکــه	جــزو	اســتان	های	محــروم	و	
ــیاری	 ــای	بس ــا	ظرفیت	ه ــرار	دارد	ام ــعه	یافته	ق ــر	توس کم	ت
ــوزی	 ــت	و	دلس ــا	هم ــن	تنه ــه	ای ــرفت	دارد	ک ــرای	پیش ب

ــد. ــی	را	می	طلب ــئوالن	بوم ــژه	مس ــئوالن	به	وی مس
ــادی	 ــد	اقتص ــه	رش ــی	ک ــردن	پروژه	های ــی	ک ــاً	عملیات قطع
اســتان	و	کشــور	را	در	پــی	دارد	بایــد	در	اولویــت	قــرار	گیــرد	
ــی	و	کلیــد	 و	تصمیــم	نهایــی	و	تدابیــر	الزم	قبــل	از	کلنگ	زن

ــود. ــاذ	ش ــروژه	اتخ ــوردن	پ خ

ــران اقتصاد ایـ
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ــگاران  ــان و خبرن ــط عکاس ــور توس ــاط کش ــی نق ــاه از اقص ــک م ــول ی ــه در ط ــری ک ــوع تصوی ــای متن ــزارش ه گ
ــه انتخــاب زدن از میانشــان کاری دشــوار اســت امــا  ــوده کــه دســت ب خبرگــزاری منتشــر مــی شــود آنقــدر گســترده ب
نــگاه مــا در ایــن آلبــوم تصویــری بیــش از نگاهــی خبــری بــه رویدادهــای یــک مــاه گذشــته،قائل بــه نگاهــی هنرمندانه 

ــران بچرخــد. ــم ای ــه اقلی ــگاه شــما ب ــد صفحــه ن ــاه چن ــن فرصــت کوت ــوده و اینکــه در همی ب

حضور امام جمعه شیراز در جمع 
کسبه بازار وکیل شیراز

مراسم سالگرد شهادت 
شهید محسن حججی

غبارروبی مضجع مطهر حضرت 
امام رضا )علیه السالم( باحضور 

رهبر انقالب

http://mehrnews.com
http://mehrnews.com


صفحه 108 | شماره 30 | مرداد 97 MEHR NEWSAGENCYMEHR NEWSAGENCY

تصویـر ایران

برداشت سیر از مزارع همدان

شستشوی شترها در جزیره قشم

جشنواره ملی آش ایرانی در زنجان
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جنگل حرای قشم

ماسال؛ بهشتی در میان ابرها

جشن سنتی عروس و 
دامادهای بندری
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کورس تابستانی 
سوارکاری بندرترکمن

آبتنی در تفرجگاه شاهان قاجار

قلعه سردار اسعد جونقان
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پلمب انبارهای میلیاردی 
احتکار کنندگان در کرمان

طوفان شن در زابل

تصویـر ایران

خسارت بارش باران به 
مزارع برنج در آستارا
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خانه تاریخی دارویی گرگان 
در آتش سوخت

خشک شدن دریاچه نمک 
حوض سلطان قم

تصویـر ایران

خاکستر شدن ۶۰۰ نخل در 
خنافره شادگان
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رصد طوالنی ترین ماه گرفتگی 
قرن در میدان آزادی

هجوم ریزگردها به خراسان جنوبی

تجمع طالب و اساتید حوزه 
علمیه قم در اعتراض به 

مشکالت اقتصادی کشور
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